
 " סוף שנהתקנון מבצע "
בהתאם  ( "המבצע")להלן: " 2022מבצע "סוף שנת  בשםמוגבל בזמן ( עורכת מבצע "המכללה")להלן:  מכללת א.ר. פסגות בע"מ .1

  להוראות תקנון זה. הוראות תקנון זה כפופות, בשינויים המחויבים, להוראות תקנון המכללה המפורסם באתר האינטרנט של המכללה
. תקנון זה מנוסח בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד ומתייחס במידה שווה גם  ו/או להוראות הסכם התקשרות פרטני מול כל לקוח

 תקנון. הבכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר בנוגע למבצע תגברנה הוראות  .לנשים

שיקול  ל  ובכפוף המכללה לבחירת ו/או בכל מדיה אחרת  ו/או דף הפייסבוק ו/או עמוד האינסטגרם המבצע יפורסם בקבוצת הוואטספ   .2
לכך    .המלאדעתה   הכשירים  למשתתפים  פתוח  עצמם  .  כדין  משפטיתמבחינה  המבצע  על  מקבלים  במבצע  ההשתתפות  בעצם 

 . במלואןהוראות תקנון זה   המשתתפים את

וכן לשנות את תנאיו ו/או    (כולו או חלקואת המבצע )  או ההשתתפות בו ו/או לבטלו/  המבצע המכללה רשאית בכל עת להפסיק את   .3
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.    ,מועדיו ו/או כל פרט אחר הקשור אליו, לרבות שינוי תקנון זה

ליום   .4 נכון  מעודכן  זה  על המשתת.  6/12/2021תקנון  יחול  בתקנון  שייערך  שינוי  ואילך.כל  שינוי התקנון  ממועד    המשתתפים   פים 
.  הנ"ל ו/או בשינויים םלהתעדכן בתנאי יםאחראי, ויהיו אשר יפורסם באתר המכללה מעת לעת המתוקנן לשוב ולעיין בתקנון  ניםמוזמ

 במבצע מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה )ככל שיהיו(.  פיםהשתתפות המשתת 

תתף, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, לרבות  המכללה או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות למנוע השתתפותו של כל מש  .5
 ת המכללה.  וכתוצאה מתקלה טכנית במערכ 

את  או לקצר  המכללה תהא רשאית להאריך  (.  "תקופת המבצע")להלן:    31/1/2022ועד ליום   6/12/2021המבצע יתקיים החל מיום  .6
 לשיקול דעתה. לפי המבצע תקופת 

המבצע לאחד מהקורסים המפורטים להלן יהיה זכאי לקבלת מחיר המבצע )המצוין לצד כל  כל משתתף אשר יירשם במהלך תקופת  .7
 קורס( וכן קבלת קורס מתנה כדלקמן: 

 . קורס קריפטו דיגיטלי ₪. קורס מתנה:  4,990:  מחיר מבצע –קורס גולד )ניהול תיק השקעות עצמאי(  .7.1

 . קורס תיווך דיגיטלי  ₪. קורס מתנה: 5,100  :מחיר מבצע  –קורס השקעות ויזמות נדל''ן  .7.2

 . קורס יועצי משכנתאות מתקדם דיגיטליקורס מתנה:   ₪. 4,890 :מחיר מבצע -קורס יועצי משכנתאות  .7.3

פירוט הקורסים המשתתפים במבצע הינו בהתאם לסילבוס הקורס המצוי באתר המכללה, למעט בכל מקרה בו יירשם אחרת בהסכם   .8
 ההתקשרות הפרטני של כל משתתף. 

ענקים במתנה במסגרת מבצע זה ניתנים כהטבה ואינם ניתנים לשינוי ו/או ביטול. מימוש הקורסים הנ"ל יהיה בסמוך  הקורסים המו .9
ללימודים בקורס הנרכש במסגרת המבצע. בכל מקרה בו לא ניצל המשתתף את קורס המתנה לא תעמוד לו דרישה ו/או טענה כלשהי  

 ר הקורס הנרכש. כלפי המכללה, לרבות טענה בגין מלוא התשלום עבו

המשתתף  תנאי להשתתפות המשתתף במבצע הינו כי    . ההשתתפות במבצע על כל הכרוך בו הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף .10
מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את המכללה ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין  

 . ו/או בעקיפין למבצע 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון,  מבלי  .11
מגפת וירוס הקורונה )או כל מגפה אחרת(, פעולות איבה, מלחמה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב אשר אינם תלויים במכללה,  

 ט.ל.ח.   זכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.לא יחשבו להפרה של תקנון זה ולא י

 
 
 


