תקנון מבצע למועד אפריל 2222
לנרשמים לקורסי קידום פסיכומטרי
אפריל 2222
.1

הגדרות
בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש שניתן לצדו להלן ,וכשאין כוונה אחרת
משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.

.1

.2

"עורך המבצע" –

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

"הקורס" -

קורס קידום להכנה לבחינה הפסיכומטרית הנערך על ידי קידום
ידע והשכלה בע"מ למועד אפריל  2222בלבד ,לרבות קורס
הנערך באופן מקוון ומועדון  .022למען הסר כל ספק ,מבצע זה
לא יחול על קורסי קידום תיכונים /מוסדיים אחרים/משפרים.

"קורס מקוון"

קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית המיועד להתקיים
והמתקיים באופן מקוון בפועל .האמור אינו כולל קורסים אשר
יועדו להתקיים באופן פרונטלי ,אך התקיימו באופן מקוון
(בחלקם או באופן מלא) עקב כוח עליון או הנחיות ממשלה או
מצב בריאותי כללי לרבות אילוצי בידוד למורה/תלמידי הקורס.

"קורס פרונטלי"

קורס שאינו קורס מקוון ,לרבות קורס .022

מועדון "022

קורס קידום במסלול מיוחד למצטיינים הנערך על ידי קידום
ידע והשכלה בע"מ.

"משתתף במבצע"

תלמיד הנרשם לקורס במסגרת המבצע ובמהלך תקופת המבצע
כהגדרתו בתקנון זה ועומד בתנאי תקנון זה.

פרשנות
.1.1

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

.1.2

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

תוקף המבצע
.2.1

.3

המבצע תקף לתלמידים אשר יירשמו החל מיום  1.12.2221ועד ליום 1.12.2221
(להלן" :תקופת המבצע") לקורס.

כללי
.1.1

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 החלטתם להירשם לקורס במסגרת המבצע ,מהווה הסכמה
לתנאי תקנון זה.
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.4

.5

.1.1

כתובתו של עורך המבצע לצורך שאלות ו/או הבהרות :הרוקמים  ,22חולון.

.1.3

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

.1.3

ניתן לקבל עותק מהתקנון בסניפי החברה  ,באתר האינטרנט של עורך המבצע
וכן במוקד המכירות של החברה.

מהות המבצע
.3.1

משתתף הרוכש קורס פרונטלי יהיה זכאי ל 22% -הנחה (להלן" :הנחת קורס
פרונטלי").

.3.2

משתתף הרוכש קורס אונליין יהיה זכאי ל 13% -הנחה (להלן" :הנחת קורס
מקוון").

.3.1

ההנחות תינתנה ממחיר המחירון בלבד.

.3.3

מובהר כי אין כפל הנחות או מבצעים או הטבות מכל סוג שהוא למעט המפורט
בתקנון זה ולקוח הזכאי להנחה/מבצע/הטבה אחרים יוכל לבחור מאיזו
הטבה/מבצע ליהנות.

תנאי המבצע
.3.1

רשאי להשתתף במבצע:
 .3.1.1תלמיד הנרשם בתקופת המבצע.
 .3.1.2תלמיד אשר ביקש בעת הרישום להשתתף במבצע.
 .3.1.1תלמיד הנרשם לקורס כהגדרתו לעיל ,למועד אפריל  2222בלבד.

.6

.3.2

מובהר ,כי אין באמור במבצע זה כדי לשנות מהעובדה כי הרישום למועדון 022
הינו בהתאם לתנאי הרישום הרגילים החלים בעת רישום למועדון .022

.3.1

תנאי להשתתפות במבצע חתימה על חוזה הרשמה והסדרת התשלום באופן מלא.

.3.3

לא ניתן להמיר הטבות במסגרת מבצע זה בכסף או בשווה כסף.

איסור השתתפות
לא יהיו רשאים להשתתף במבצע מנהלי ו/או עובדי ו/או שותפי לרבות בני משפחתם של
עובדי קידום.

בהצלחה!
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