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 כתב התחייבותו תקנון
 מבוסס מיינדפולנס  NLPקורס 

מאחריות כלשהי: על הבחירות שאעשה במהלך הקורס או אחריו ועל התוצאות שאשיג  	MNLPאני משחרר את ביה"ס  .1

	מהקורס שבו אני משתתף מרצוני החופשי.

מסכים/ה כי כל בעיה שעלולה לצוץ במסגרת ידוע לי כי הקורס אינו מהווה תחליף לטיפול נפשי מקצועי ואני  .2
	הקורס ודורשת טיפול, תטופל מחוץ למסגרת הקורס, באופן עצמאי על ידי.

נוטל/ת כלשהי שעלולה לפגוע בתפקודי בקורס זה. אינני ו/או רפואית אני מצהיר בזאת שאיני סובל/ת מבעיה נפשית  .3

	תרופות פסיכיאטריות או תרופות אחרות שעלולות לפגוע בתפקודי ובהשתלבותי בקורס.

אני מסכים/ה בזאת כי במידה ובמהלך הקורס או לאחריו תתפתח אצלי בעיה או מחלה נפשית, לא יהיה ביה"ס  .4
MNLP	 ביעות כלפיהם.ו/או מנחי הקורס ו/או כל אחד אחר מטעם ביה"ס אחראים לכך, ולא תהיינה לי שום ת	

 אני מצהיר/ה בזאת שלא אפעיל ולא אשתמש באמצעות הכלים והתכנים הנלמדים בקורס, להשפעה לא •
 הוגנת על אדם כלשהו כדי להשיג את מטרותיי.

 אני מתחייב לסודיות מלאה בנוגע לתכנים שיובאו לידיעתי ביחס למשתתפים אחרים בקורס. •

, ולא לעשות שימוש בחומר הכתוב ללא רשות בכתב MNLPביה"ס אני מתחייב לשמור על זכויות היוצרים של  •

	וללא ציון המקור שממנו נלקח החומר.

 נוהל החזרי תשלום
תחויב בעלות היחסית של מספר המפגשים  –מפגשים של הקורס  2עד של הפסקת הלימודים לאחר השתתפות  •

מעלות הקורס + דמי הרישום. ניתן בתאום מראש להשתתף בקורס שיפתח בעתיד תוך השלמת הסכום לעלות 

	הקורס.

מעלות הקורס + דמי  של מחציתתחויב בעלות  –מפגשים של הקורס  2-4הפסקת הלימודים לאחר השתתפות של  •

	קורס שיפתח בעתיד תוך השלמת הסכום לעלות הקורס.הרישום. ניתן בתאום מראש להשתתף ב

עלות הקורס. של  המלאהתחויב בעלות  –מפגשים של הקורס  5 -מ יותרהפסקת הלימודים לאחר השתתפות של  •

	.ללא תשלום נוסףניתן בתאום מראש להשתתף בקורס שיפתח בעתיד 

קיבלתי הזדמנות להתייעץ עם מי אני מצהיר בזאת כי קראתי את התקנון וחתמתי מרצוני החופשי לאחר ש
 מטעמי, לרבות ייעוץ משפטי. בחתימתי מאשר כי אני מוותר על כל דרישה ו/או טענה הקשורה להסכם זה.
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