תקנון מבצע חבר מביא חבר
לתלמידי קידום פסיכומטרי
מועד אפריל 22
.1

הגדרות
בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש שניתן לצדו להלן ,וכשאין כוונה אחרת
משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.
"עורך המבצע"/
קידום –

.2

.2

"הקורס" –

קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית שעורכת חטיבת
הפסיכומטרי בקידום במועד אפריל  ,2222לא כולל קורס
תיכונים.

"תלמיד קידום" –

תלמיד אשר היה רשום והשתתף בקורס הכנה לבחינה
הפסיכומטרית שערכה קידום למועד אוקטובר ודצמבר 2222
ולא ביטל בשום שלב.

"משתתף" –

משתתף במבצע הוא כל תלמיד שנרשם לקורס כהגדרתו לעיל
באמצעות הלינק הייעודי שהועבר לו על ידי תלמיד קידום.

פרשנות
.2.2

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה
ו/או רבים.

.2.2

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
פרשנות.

תוקף המבצע
.2.2

.3

קידום ידע והשכלה בע"מ (להלן" :קידום").

המבצע תקף לגבי הרשמות לקורס אשר יבוצע מיום  22.22.2222ועד ליום
 22.22.2222בשעה ( 22:22להלן" :תקופת המבצע") ,שביצע משתתף באמצעות
קישור שקיבל מתלמיד קידום.

כללי
.1.2

עורך המבצע שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או ההטבה
ו/או המועדים ו/או כל עניין אחר הקשור במבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,
בהודעה מראש תוך תיקון התקנון.

.1.2

ידוע למשתתפים ,כי בהזנת פרטים ללינק שקיבלו ,יש משום הסכמה לתנאי
תקנון זה.

.1.1

כתובתו של עורך המבצע לצורך שאלות ו/או הבהרות :מרכז עזריאלי חולון,
רחוב הרוקמים  22בניין  Bקומה .9

.1.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים,
תגברנה הוראות תקנון זה.
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.1.3
.4

.5

התקנון יפורסם באתר הבית וכן בלינק שישלח .כמו כן ,ניתן לקבל עותק
מהתקנון בכתובתו של עורך המבצע וכן במוקד השירות של החברה.

מהות המבצע
.3.2

תלמידי קידום יקבלו הודעה הכוללת קישור ניתן להעברה.

.3.2

תלמידי קידום מוזמנים להעביר את ההודעה לחבריהם.

.3.1

כל מי שיירשם במהלך תקופת המבצע לקורס למועד אפריל  2222דרך הקישור
שקיבל מתלמיד קידום ,יהיה זכאי להנחה בגובה  ₪ 322מהמחיר לו הוא זכאי.

.3.3

לא יהיה ניתן להירשם למבצע לאחר תום תקופת המבצע דרך קישור זה.

.3.3

מובהר כי הקישור אינו רלבנטי לתלמידים אשר כבר רשומים לקורס (גם אם
נרשמו לפני וגם אם נרשמו במהלך תקופת המבצע שלא דרך קישור).

איסור השתתפות
לא יהיו רשאים להשתתף במבצע מנהלי ו/או עובדי קידום ,אף אם הם רשומים או
נרשמים לקורס.

בהצלחה!
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