תקנון מבצע "ממליצים וזוכים" היחידה ללימודי המשך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול
ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים (להלן" :בית הספר")
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בית הספר יוצא במבצע "ממליצים וזוכים" בתוכנית להכשרת מטפלים בטראומה מטעם היחידה ללימודי המשך בבית
הספר (להלן" :התוכנית").
במסגרת המבצע ,הרשמה לתוכנית של נרשם שבאה בעקבות המלצה של תלמיד קיים בתוכנית תזכה את התלמיד
הממליץ בהטבה כמפורט ובכפוף לאמור להלן.
במבצע רשאי להשתתף כממליץ כל תלמיד שרשום ומשובץ לתוכנית ,שאין לו חובות כספיים כלפי בית הספר (להלן:
"הממליץ").
ההשתתפות במבצע הינה בדרך הבאה בלבד :באמצעות אתר האינטרנט של בית הספר ועל ידי מילוי טופס הרשמה ייעודי
ע"י הנרשם שבו יצוינו פרטיו של הממליץ .ניתן לציין ממליץ אחד בלבד( .יש לציין את שם הממליץ תחת הערות בטופס
ההרשמה)
במבצע ייכללו נרשמים שיבצעו רישום לתוכנית באתר האינטרנט של בית הספר עד ליום 30.05.2021
על הממליץ לוודא שהנרשם פונה ליחידה ללימודי המשך מטעם בית הספר ומסדיר את הרשמתו ואת התשלום המלא
לתוכנית.
"נרשם" לעניין מבצע זה ,חייב לעמוד בתנאים המצטברים שלהלן:
תלמיד שהתקבל ללימודים בתוכנית כדין.
.7.1
הסדיר את מלוא שכר הלימוד בתוכנית.
.7.2
החל את לימודיו בתוכנית במועד אליו נרשם ולא שינה ו/או החליף מסלול או קורס.
.7.3
הגיע ללימודים (נוכחות פיזית או באמצעות הזום בהתאם לאופן שבו תתקיים התוכנית) במשך  30ימים
.7.4
לפחות.
"נרשם" לעניין מבצע זה לא ייחשב מי שיצר קשר עם בית הספר והיחידה ללימודי המשך לפני ביצוע ההרשמה לתוכנית
באתר כאמור לעיל ,בין אם באמצעות הטלפון ,השארת פרטים באתר ,פגישת ייעוץ וכיוצ"ב.
למען הסדר ספק לא יתקבלו שמות ממליצים באופן רטרואקטיבי לאחר שנעשה רישום כאמור בסעיף  4לעיל ולא צוינו
פרטי ממליץ.
בדיקת הזכאות תתבצע לאחר עמידה בכל תנאי סעיף  7לעיל ,לרבות סעיף .7.4
כל ממליץ שנמצא זכאי (דהיינו גם הוא וגם הנרשם עומדים בתנאי התקנון) יקבל שובר  BUYMEעל סך .₪ 500
השובר יישלח אל הממליץ לכתובת הדוא"ל שתימסר בעת ביצוע הרישום על ידי הנרשם לתוכנית.
ממליץ יוכל לזכות בשובר אחד בלבד בגין המלצה ,גם אם יביא יותר מנרשם אחד.
אין כפל מבצעים ו/או הנחות .כלומר :ככל שהנרשם קיבל הנחה ו/או מלגה מבית הספר מכל סיבה שהיא -הממליץ לא יהיה
זכאי לקבל את התמורה.
הנהלת ביה"ס לעו"ס והיחידה ללימודי המשך מטעם ביה"ס רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.
ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ביה"ס לעו"ס ובני משפחתם.

