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  לא שיפרת כספך יוחזר תקנון מבצע
 לתלמידים משפרים  קידום פסיכומטרי לנרשמים לקורס 

 0202 וקטוברא
 

 הגדרות .1

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

 
 ."(קידום)להלן: " בע"מ קידום ידע והשכלה  – "עורך המבצע"

 

קורס קידום במסלול מיוחד לתלמידים אשר למדו  "/הקורס"קורס משפרים
קורס בעבר )בקידום או בכל מסגרת אחרת(, נבחנו בבחינה 
הפסיכומטרית ומעוניינים להשתתף בקורס נוסף לשם שיפור 

 הציון. 

במהלך תקופת המבצע במסגרת המבצע וקורס הנרשם לתלמיד  "משתתף במבצע"
  .ועומד בתנאי תקנון זה כהגדרתו בתקנון זה

ציון פסיכומטרי תקף אשר קיבל המשתתף בבחינה  "ציון קודם"
מועדים ה משלושתאחד במהלך פסיכומטרית אותה ביצע 

  הקודמים למועד אליו מכין קורס זה

קבלת ציון הגבוה בנקודה אחת לפחות מהציון הקודם שהיה  "שיפור בציון"
 למשתתף. 

 

 פרשנות .1

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה  .2.2
 ו/או רבים.

רכי ולצתשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .2.0
 פרשנות. 

 

 תוקף המבצע  .2

תקופת להלן: ") 32.20.0202 ליוםעד לתלמידים אשר יירשמו המבצע תקף  .0.2
קידום רשאית להאריך את  0.2למרות האמור בסעיף  לקורס משפרים "(המבצע

שנים נוספות, ללא צורך  3תקופת המבצע על בסיס תקנון זה לתקופה של עד 
 0.2בשינוי המועד המצויין בסעיף 

 כללי .3

ההטבה ו/או המבצע שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע עורך  .3.2
, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיבמבצע ו/או המועדים ו/או כל עניין אחר הקשור 

 בהודעה מראש תוך תיקון התקנון.

במסגרת המבצע, מהווה  משפריםהחלטתם להירשם לקורס  ידוע למשתתפים, .3.0
 . הסכמה לתנאי תקנון זה
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 ., חולון02הרוקמים לצורך שאלות ו/או הבהרות: המבצע כתובתו של עורך  .3.3

קנון זה לפרסומים אחרים, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות ת .3.3
 תגברנה הוראות תקנון זה. 

עורך באתר האינטרנט של , בחולוןהחברה במטה ניתן לקבל עותק מהתקנון  .3.3
 .מוקד המכירות של החברהבוכן   המבצע

  המבצעמהות  .4

ששולם על ידי המשתתף, במקרה ולא שיפר  משפרים החזר כספי בגין מלוא מחיר קורס
ובלבד שעמד בתנאים המפורטים להלן וניגש לבחינה במועד  את הציון הקודם שהיה לו

 אליה הכין הקורס אותו עשה בקידום.

 תנאי המבצע .5

 :רשאי להשתתף במבצע .3.2

 בתקופת המבצע. תלמיד הנרשם  .3.2.2

משלושת מחזיק ציון פסיכומטרי רשמי שהתקבל באחד אשר התלמיד  .3.2.0
הציון )להלן: " קדמו למועד הבחינה אליה מכין הקורסשהמועדים 

  "(.הקודם

 למשפרי ציון  השתתף בקורס הכנה לבחינה הפסיכומטריתהתלמיד  .3.2.3
במועד אליו הכין הקורס והינו בחינה פסיכומטרית ואשר בסיומו עבר 

 "(.הציון החדשבעל ציון פסיכומטרי תקף )להלן: "

נרשם אשר זכאי להטבה ו/או למבצע אין כפל מבצעים ואין כפל הטבות.  .3.2.3
המועדפים עליו בעת מבצע ההטבה ו/או את הלבחור אחר, יהיה רשאי 

  במקרה כזה לא יוכלו ליהנות מתנאי המבצע.  .הרישום

, בבחינה אליה ניגש החדש לעומת הציון הקודםציון המשתתף אשר לא שיפר את  .3.0
  ששולם על ידו. בתום הקורס, יהיה זכאי להחזר כספי מלא בגין מחיר הקורס

המבצע היה ויעמוד בכל התנאים משתתף יוכל לבקש החזר כספי במסגרת  .3.3
 :המצטברים הבאים

 .המשתתף חתם על חוזה הרשמה והסדיר תשלום באופן מלא .3.3.2

 המשתתף לא ביטל השתתפותו בשום שלב. .3.3.0

 222%נוכחות( וביצע  222%המשתתף השתתף בקורס באופן מלא ) .3.3.3
  .מטלות הקורסמ

  .המשתתף ניגש לבחינה במועד  הבחינה אליה הכין הקורס .3.3.3

 וקבלת ההחזר אופן בקשת .2

יום  02 -ממשתתף אשר לא שיפר את הציון, יפנה אל עורך המבצע, לא יאוחר  .2.2
 . ממועד פרסום הציונים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה
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  . 0233למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון *הפנייה תהייה  .2.0

שמיות המשתתף יציג בפני עורך המבצע, בהתאם להנחיות שיקבל,  אסמכתאות ר .2.3
 לציון הקודם ולציון החדש.

ולסרב להסתמך המקוריים מובהר כי עורך המבצע רשאי לדרוש הצגת הטפסים  .2.3
על הצגת ציון בכל דרך אחרת, לרבות לא באמצעות מייל ו/או כל אמצעי דיגיטלי 

 אחר. 

כן של עמידת המשתתף בתנאי המבצע כמפורט טפסי הציון וקידום תבצע בדיקה  .2.3
 לעיל.  בתקנון זה

ימי  32עמד המשתתף בכל התנאים המפורטים בתקנון זה, יבוצע ההחזר תוך  .2.2
שילם התלמיד עבור  ועבודה. ההחזר יבוצע בהתאם לאמצעי התשלום באמצעות

החזר לתלמיד אשר שילם באמצעות שיק פיקדון, יהיה בשיק לחשבון  הקורס
 הפיקדון. 

מובהר, כי משתתפים אשר שילמו באמצעות כרטיס מועדון כלשהו, יהיו זכאים  .2.6
להחזר כספי בגובה הסכום אשר קיבלה קידום מהתשלום ששולם על ידם בפועל, 

 בניכוי הנחות במעמד החיוב וכל עמלה ו/או תשלום אחר. 

 איסור השתתפות .7
 

 מנהלי ו/או עובדי ו/או שותפי לרבות בני משפחתם של במבצעלא יהיו רשאים להשתתף 
 .עובדי קידום

 
 
 

 בהצלחה!
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