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ההתאחדות הישראלית לכלבנות – המדרשה לכלבנות
רישום לקורס  -מדרשה מתקדמת בסימן גידול :ארגז הכלים למגדל2019 ,
יש למלא ולהחזיר בפקס 03-6727173
או לסרוק ולשלוח למייל ikc2@ikc.org.il
הצהרת התחייבות לתלמיד במדרשה
אני החתום מטה הרשום לקורס "מדרשה מתקדמת בסימן גידול  "2019מבין כי:
.1

התנאים האקדמיים לסיום הקורס וקבלת תעודת בוגר כוללים את כל התנאים האלה:
א)

.2

.3

חובת השתתפות ב 80%-מהשיעורים בכל סמסטר.

כמו כן אני מקבל על עצמי את כללי ההתנהגות האלה:
א}

הגעה לשיעורים בזמן.

ב)

איסור הבאת כלבים לשיעורים.

ד)

איסור להשתמש במהלך השיעור בטלפון נייד מכל סיבה שהיא.

ו)

תלמידאות נאותה הכוללת בין השאר התנהלות ראויה שאינה מפריעה לעמיתי לקורס.

ז)

איסור וויכוח עם מרצים ועמידה על כיבודם לאורך כל הקורס.

אני מודע ומקבל על עצמי כי:
א)

אם אפר את הכללים המפורטים בסעיף  2לעיל במהלך שיעור ,המרצה או נציג הנהלת
המדרשה רשאי להורות לי לעזוב את השיעור וכי עלי לציית.

ב)

אם אפר את הכללים הנ"ל שלוש פעמים רשאית הנהלת המדרשה להפסיק את השתתפותי
בקורס מבלי להחזיר לי את דמי ההשתתפות.

.4

קראתי את הוראות ותנאי ההשתתפות בקורס ואני מקבל אותם עליי ללא סייג.

.5

הקורס מיועד לבוגרי המדרשה הבסיסית (מבוא לכלבנות) בלבד.
הנני בוגר המדרשה הבסיסית שהתקיימה בשנה. ___________ :

שם_____________ :

תאריך________________ :

חתימה_______________ :
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הריני להירשם ולשלם עבור:
שם פרטי _______________ :שם משפחה ________________ :ת.ז__________________ :.
כתובת _____________________________________________ :מיקוד______________ :
טלפון (קווי)____________________ :

(נייד)_______________________ :

כתובת דואר אלקטרוני______________________________________________________ :
גזע הכלב שבבעלותי _____________ :ס.ג.י.ר ___________ :חבר במועדון_______________ :
עלות הקורס ₪ 1,550
פרטים לחיוב
סוג כרטיס _____________ :מס' כרטיס ___________________________ :תוקף_________ :
סה"כ לחיוב ( ____________ :ניתן להשאיר מס' טלפון לחיוב טלפוני)_____-______________:

הערות___________________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
חתימה_____________________________ :

תאריך__________________ :

-

העלות הינה מחיר לחבר במועדון החבר בהתאחדות.

-

המחיר למי שאינו חבר – כפול.

-

אם נדרש ,יש לבצע רישום חברות במועדון באתר ההתאחדות טרם מילוי ומשלוח טופס זה.

-

ההשתתפות מותנית בחתימה על הצהרת התחייבות לתלמיד במדרשה (עמ' )1ואישור קבלה על ידי
ועדת חינוך ומדרשה – ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

