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תלמיד.ה יקר.ה,
ראשית ,רצינו לומר תודה שנרשמת לפעילות בית הספר 'פסיכו-דהרמה' .פסיכו-דהרמה פועלת במסגרת
"קשב פתוח"  -עמותה רשומה ( )580575587שמטרתה ועיסוקה הוא באימון ויישום תורת הנפש
הבודהיסטית בחיי היומיום .פעילות העמותה כוללות קורסים ,מפגשים חד פעמיים ,ופרויקטים על בסיס
התנדבותי ברוח הבודהיזם.
מצורף תקנון לימודים .מטרת התקנון היא לשקף בצורה ברורה את זכויותיך והתחייבויותיך בעת ההשתתפות
בקורסים שמעבירה העמותה במסגרת בית הספר .אנה הקדיש.י מספר דקות לקרוא בעיון את הוראות התקנון,
שכן הוא מהווה הסכם מחייב בין התלמיד.ה לבין העמותה.
דמי רישום
עבודה משרדית רבה כרוכה בהיערכות לקורסים; דמי הרישום שנגבו בהרשמה לקורס מהווים חלק ממחיר
הקורס ולא יוחזרו אם ביטל התלמיד את השתתפותו בקורס .במידה וקורס לא יפתח יוחזרו דמי הרישום
במלואם.
ביטול השתתפות בקורסים
במקרה שהינך מעוניין.ת לפרוש מהלימודים במהלך קורס ,עליך לפנות בכתב למשרדי פסיכו-דהרמה ולהודיע
על רצונך להפסיק את לימודיך בקורס .אנא כלול בהודעתך את פרטייך ואת פרטי הקורס הרלבנטי .הודעה על
הפסקת לימודים ואישור קבלתה ייעשו באמצעות הדואר האלקטרוני  pdharma@tausc.co.ilבקשה
להקפאת לימודים ,במידה ותאושר ,תהא לתקופת זמן של שנה מיום אישורה.
 . 1הפסקת לימודים בקורסים השנתיים תזכה בהחזר של  75%משכר הלימוד ששולם בפועל ,אם
ההודעה הגיעה למשרדי פסיכו-דהרמה עד למפגש הרביעי של הקורס (כולל) .הודעה על הפסקת
לימודים שתתקבל מהמפגש החמישי ואילך בקורסים אלה ,לא תזכה בהחזר כספי כלשהו.
 . 2הפסקת לימודים בקורסים בני עד  11מפגשים  ,תזכה בהחזר של  50%משכר הלימוד ששולם בפועל
אם ההודעה הגיעה למשרדי פסיכו-דהרמה עד למפגש השני של הקורס (כולל) .הודעה על הפסקת
לימודים שתתקבל מהמפגש השלישי ואילך בקורסים אלה לא תזכה בהחזר כספי כלשהו.
 . 3יודגש כי ימי תרגול ארוכים (ריטריטים) הם חלק אינטגרלי בקורסים בהם הם קיימים  .אי-השתתפות
בהם אינה מקנה כל החזר כספי.
ביטול השתתפות במפגשים חד פעמיים:
במקרה של ביטול השתתפות בפעילות בתשלום יינתן זיכוי אם אושרה קבלת הודעת ביטול יממה לפני מועד
המפגש.
ביטול השתתפות בקורסים ,מפגשים ופעילויות קודם לתחילתם ,כאשר הרישום נעשה באמצעות הטלפון
והאינטרנט ,יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א ,1981-וההוראות העוסקות בביטול עסקת
מכר מרחוק.
קורסים ופעילויות פסיכו-דהרמה
 . 1הקורסים והפעילויות בפסיכו-דהרמה מוצעים כהעשרה בלבד ולצרכים לימודיים .אלה אינם מהווים
תחליף לטיפול נפשי ואינם מתיימרים או מיועדים להיות תחליף כזה ,אלא להעשיר את הלומד בידע,
מיומנויות ותרגול .ההחלטה להשתתף הינה באחריות התלמיד.ה בלבד .אין חובת שיתוף בשיעורים וכל
תלמיד.ה רשאי.ת לשתף ולשוחח על תכנים מחייו .האישיים והמקצועיים רק במידה שמתאימה לו.ה.
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 . 2פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים .לפסיכו -דהרמה שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות
את מועד פתיחתו.
 . 3פסיכו -דהרמה תנסה כמיטב יכולתה לשמור על מערכת השעות ,זהות המורים ותוכניות הלימוד כפי
שפורסמו .אולם ,הזכות לשינויים שמורה לפסיכו-דהרמה ולשיקול דעתה המקצועי.

חומרי הלימוד הם קניין רוחני של בית הספר
 . 1כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב תכני הקורסים והפעילויות ,כמו גם בחומרי הלימוד הנלווים להם
ובכל תוכן הכלול בהם הן של העמותה בלבד ,או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לעמותה
להשתמש בהם בפעילותה  .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,לשדר ,להעמיד
לרשות הציבור ,לשנות ,לעבד ,ליצור יצירות נגזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין על ידך
ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי ,בין אם אלקטרוניים ,ממוחשבים ,מכאניים,
אופטיים ,אמצעי צילום או הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש
מהעמותה  ,לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן) .השימוש בתכנים ובחומרי הלימוד
כאמור מותר לתלמיד.ה בלבד ,לצורך מטרות לימודיות ,אישיות ופרטיות בלבד.
 . 2ע ליך לשמור על כל פרטי הגישה שנמסרו לך ,ככל ונמסרו ,לרבות קישורי הגישה לשיעורים מקוונים
בסודיות ולא להעבירם או לאפשר גישה אליהם בכל צד שלישי.
פרטיות
 . 1חל חיסיון מוחלט על כל מידע אישי של תלמיד.ה אחר.ת שנחשף במהלך הקורס ,בין אם בזמן
השיעור מתרחש ובין אם בהקלטתו ,אם הוקלט.
 . 2ע מותת "קשב פתוח" מתייחסת בכבוד לפרטיות התלמידים .כל מידע אישי שתמסור לנו במהלך
הרישום לפעילויות ,או במסגרת הפעילויות עצמן ,או בכל עשוי להישמר במאגר המידע של העמותה.
עליך למסור רק פרטים נכונים ,מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.
אינך חייב על -פי חוק למסור את הפרטים ,אולם פרטים שגויים ,או אי מסירת מלוא הפרטים
הנדרשים ,עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום ולהשתתף בפעילויות ,לפגוע
באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר ,במידת הצורך.
 . 3ה עמותה תשתמש במידע לפי הוראות כל דין ובפרט לצורך הרישום שלך לפעילות ,גביית התשלום
בגי נה וקיום הפעילויות עצמן .בכלל זה ,העמותה תהיה רשאית לפנות אלייך באמצעות פרטי הקשר
שמסרת לה ,גם בפניות בעלות אופי שיווקי ,הודעות תפעוליות ,סקרים ,בקשות משוב וכו'.
על תקנון זה וכל הנובע ממנו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע
מתקנון זה ומפעילות העמותה מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ,ישראל.
אנו מודים לך על בחירתך להשתתף בפעילויות ובקורסים שלנו ומקווים שתפיק.י הנאה ולימוד מועילים
ומזכירים לך שלכל שאלה אנו כאן עבורכםpdharma@tausc.co.il :
צוות פסיכו-דהרמה

