תנאי התקשרות לקורס למידה עצמית לפסיכומטרי – הפסיכומטרי של ישראל
היי-קיו גלובאל בע"מ (להלן" :היי-קיו") ח.פ515421097 .
חוזה ההתקשרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

התחייבות והצהרת הנרשם
בסימון התיבה אני (להלן" :הנרשם""/הסטודנט") מביע את הבנתי והסכמתי לתנאי ההתקשרות הבאים:
 .1ההרשמה לקורס למידה עצמית לפסיכומטרי – הפסיכומטרי של ישראל ,הינה ללא עלות .מוצרים משלימים (כגון ספרים) ניתן לרכוש בנפרד.
 .2ההרשמה לקורס/ים הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה ,כמו גם השימוש בפלטפורמות המקוונות ('אתר הסטודנט') של היי-קיו.
 .3תאריך פתיחת הקורס ,ימי הקורס ,שעות הלימוד בקורס ושאר פרטיו ימסרו במייל עם סיום תהליך הרישום.
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כל זכויות היוצרים והקנ יין הרוחני באתר ,בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו הן של החברה בלבד ,או של צדדים שלישיים אחרים,
שהתירו לחברה להשתמש בהם .אין להעתיק ,להפיץ ,לבצע בפומבי ,לשדר ,להעמיד לרשות הציבור ,לשנות ,לעבד ,ליצור יצירות נגזרות ,למכור
או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין ע ל ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי ,בין אם אלקטרוניים ,ממוחשבים ,מכאניים,
אופטיים ,אמצעי צילו ם או הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים ,לפי
העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 .5מובן לסטודנט שחלק עיקרי ומרכזי בהצלחתו תלויה בהשקעה שלו ,בהשתתפות בכלל השיעורים ,במילוי משימות והכנת שיעורי הבית,
בשימוש בחומרי הלימוד השונים והישמעות להוראות והנחיות המרצים וצוות עובדי היי-קיו.
 .6מובהר בזאת כי ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא באחריות הסטודנט ועל חשבונו בלבד.
 .7ידוע לסטודנט כי היי-קיו שומרת לעצמה הזכות שלא לפתוח קורס/לשנות מועד קורס עד ל 3-ימי עסקים לפני מועד פתיחתו המתוכנן .במקרה
של ביטול/שינוי מועד קורס היי-קיו תעדכן את הסטודנט בכתב או בעל פה ,זמן סביר מראש.
 .8ידוע לסטודנט כי בנוסף לשיעורים הסדירים בקורס יתכנו שיעורים נוספים בימים אחרים ו/או בשעות אחרות .היי-קיו תעדכן את הסטודנט על
שיעורים נוספים בכתב או בעל פה ,זמן סביר מראש .בנוסף ,ידוע לסטודנט כי ייתכנו מספר שינויים בימי הקורס עקב חגים ,או אירועים
בלתי צפויים.
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ידוע לסטודנט כי היי-קיו הינה מוסד חינוכי .הסטודנט מתחייב בזאת לשמור על התנהגות נאותה ולהישמע להוראות עובדי ו/או מנהלי ו/או
מרצי היי-קיו .הסטודנט מתחייב להימנע מכל הפרעה למהלך שיעורים שלו ו/או של אחרים ו/או להנהלת היי-קיו .אם הסטודנט לא יפעל
בהתאם לאמור ,היי-קיו תהא רשאית להפסיק את לימודיו לאלתר ,והסטודנט לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

 .10מוקד שירות :לרשות הסטודנט כתובת מייל של מחלקת שירות הלקוחות .cs@g.high-q.co.il :בנוסף מספר טלפון ייעודי  *5292בימים א-ה
בין השעות .10:00-16:00
 .11היי-קיו שומרת לעצמה את הזכות לפנות לסטודנט באמצעות הפרטים שמסר לצורך שליחת עדכונים ,פרסומים והצעות .הסטודנט רשאי בכל
עת ,להודיע באמצעות מייל או  SMSכי ברצונו שלא לקבל יותר דיוור.
 .12הסטודנט מצהיר כי קרא הסכם זה ,הבין את תוכנו וקיבל על עצמו את תנאיו.
 .13הסטודנט מתחייב לעיין בתקנון נגד הטרדה מינית באתר היי-קיו ולפעול לפיו.
 .14החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,המראה שלו ועיצובו ,את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט
אחר הכרוך באתר – והכול ,בלא צורך להודיע לך על כך מראש .שינויים כאלה יבוצעו ,בין השאר ,בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט
ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות
וכיו"ב .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם .מבלי לגרוע מן
האמור לעיל החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר ,כולם או מקצתם .במידת האפשר ,תפרסם החברה הודעה
מקדימה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש .עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את התכנים והמידע הכלולים באתר למשך זמן
סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 .15סמכות השיפוט הייחודית בנוגע להוראות התקשרות זו ו/או בנוגע לכל סכסוך הנובע מההתקשרות תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.
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