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שם הקורס:  יועצות קוסמטיקה וטיפוח בחסות סאנריידר.

מחיר הקורס: 199 ₪

שימו לב: החל מתחילת אוגוסט מחיר הרישום יעלה ל-299 ₪

מועד פתיחה: 15.8.2022

שעות הקורס: 20:00–17:30

משך הקורס: סה"כ 9 מפגשים.

מקום מפגש: חברת סאנריידר, רח' המלאכה 13, א.ת. צפוני, לוד.

יש לקרוא את תקנון הרישום, למלא את שדות הטופס במלואם ולאשר את תנאי הרישום.

תקנון קורס יועצות קוסמטיקה וטיפוח בחסות סאנריידר:

1. מידע כללי:

א. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של 10 משתתפים.

ב. המארגנת רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה לערוך שינויים בקורס, לרבות אך לא רק: לעניין מיקום 

הקורס ו/או לוחות הזמנים.

ג. תעודת יועצת קוסמטיקה וטיפוח של סאנרידר מחייבת נוכחות של 80% מהשיעורים, השיעורים לא יועברו בזום.

ד. לבוגרות תינתן האופציה להזמין מטופלים (שלהן) לטיפול בחדר הטיפולים של החברה בתאום מראש וללא 

עלות.

2. תנאי ההתקשרות:

א. תנאי להשתתפות בלימודים הינו הסדרת מלוא התשלום לפני תחילת הקורס.

ב. המארגנת רשאית לבטל את הקורס על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לקיים הקורס במתכונתו ו/או לשנות 

את מתכונת הלימודים בכל צורה שהיא. 

ג. במקרה של ביטול הקורס על ידי המארגנת יושבו לנרשם/ת מלוא התשלומים אשר שולמו על ידו/ה, לרבות דמי 

הרשמה, וזאת באופן יחסי ליתרת השיעורים שנותרו (למעט במקרה של כח עליון).

ד. ידוע לי, כי אם אהיה מעוניין/ת להפסיק לימודי, עלי להודיע על כך למארגנת מראש ובכתב בהודעה שתישלח 

לכתובת הדוא"ל של המארגנת : INFO@SUNRIDER.CO.IL, לוודא בטלפון: 08-9787111 קבלת הודעת הדוא"ל 

וכן אישור בכתב על קבלת הודעת הדוא"ל. החזר כספי יינתן בכפוף לנוהל ביטול הרשמה כמפורט בתקנון 

המארגנת הנמצא באתר המארגנת.
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3. נוהל ביטול רישום:

א. במידה שתתקבל מהנרשם/ת הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס - 

יושב מלוא התשלום בגין ערכת המוצרים, ובתנאי שהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, למעט דמי רישום.

ב. במידה שתתקבל מהנרשם/ת הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס - 

יושב התשלום בגין ערכת המוצרים, ובתנאי שהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, בניכוי 50%. דמי רישום לא 

יושבו.

ג. במידה שתתקבל מהנרשם/ת הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס - לא 

יינתן כל החזר כספי.

ד. לא יינתן החזר עבור מוצר שאינו באריזתו המקורית.

ה. אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי סדרי ההרשמה, נהלי התשלום עבור ערכת המוצרים ונהלי ביטול הרישום, 

תנאי התשלום ויתר הדרישות והמידע. וכי מתן החזר כספי יאושר בכפוף לקבוע כאמור לעיל. כמו כן, ידוע לי כי 

התנאים, כאמור לעיל, ניתנים לשינוי על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המארגנת.

ו. אני הח"מ מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד ואת יתר התשלומים שיהא עלי לשלם עד לסיום לימודיי לפי 

קביעת המארגנת, במלואם ובמועדם, ובכפוף למתפרסם באתר האינטרנט של המארגנת בכל שנה. כמו כן 

אני הח"מ מתחייב/ת לפעול על-פי הקבוע בתקנון המארגנת כאמור.

ז. אני הח"מ מאשר/ת קבלת תוכן פרסומי ולימודי באמצעות המדיה הדיגיטלית.

שם פרטי: ____________________________    

שם משפחה: ____________________________    

תעודת זהות: ____________________________    

כתובת: ____________________________     

טלפון: ____________________________    

    ____________________________ דואר אלקטרוני: 

  

בחתימתי זו הנני מצהיר/ה על נכונות הפרטים המפורטים בטופס זה, לרבות הסכמתי לתנאים המפורטים.

ולראיה באתי על החתום: ____________________________

תאריך: ____________________________


