ת ק נ ו ן ל ימ ו ד י ם
בית הספר פסיכו-דהרמה פועל במסגרת עמותת "קשב פתוח" ) ,(580575587שתכליתה ועיסוקה הוא באימון
ויישום תורת הנפש הבודהיסטית בחיי היומיום .פעילות העמותה כוללות קורסים ,מפגשים חד-פעמיים,
ופרויקטים על בסיס התנדבותי ברוח הבודהיזם.
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תלמיד.ה – הגדרה :תלמיד.ה ייחשב ותחשבו מי שהתקבל.ה ללימודים ע"י הגורמים המוסמכים
לכך בבית הספר והסדיר.ה את שכר הלימוד ודמי הרישום.
פתיחת קורס :פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים .לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס
ו/או לדחות את מועד פתיחתו.
בית הספר ינסה כמיטב יכולתו לשמור על המערכת ,זהות המורים ותכניות הלימוד כפי שפורסמו
בידיעון ובאתר .ואולם ,הזכות להכניס שינויים במערכת בהתאם לצרכיהם ומגבלותיהם של
המורים שמורה לביה"ס ולשיקול דעתו הבלעדי.
נוכחות בשיעורים והשתתפות :התלמידים מתבקשים להשתתף בכל השיעורים .תלמיד שייעדר
מהשיעור מתבקש להודיע על כך מראש למלווה הקורס .אין חובת שיתוף בשיעורים וכל תלמיד
רשאי לשתף ולשוחח על תכנים מחייו האישיים והמקצועיים רק במידה שמתאימה לו.ה.
נוכחות בימי תרגול וריטריטים :ימי התרגול והריטריטים הינם חלק בלתי נפרד מהקורס.
מלווה הקורס :לצד המורים לכל קורס מוצמד.ת מלווה ,אשר אמון על הקשר בין התלמידים לבין
המורה וצוות בית הספר .תלמידים מוזמנים להעזר במלווה הקורס בענינים טכניים כמו גם
מהותיים.
חיסיון המידע :כל המידע הנמסר במהלך הלימודים הוא קניין בית הספר ומוריו והשימוש בו ע"י
התלמיד הוא למטרות לימוד אישיות בלבד .חל חיסיון מוחלט על כל המידע האישי של תלמידים
אחרים שנחשף במהלך הקורס ,בין אם בשיעור מתרחש ובין אם בהקלטה.
הקורסים והפעילויות בפסיכו-דהרמה מוצעים כהעשרה בלבד ולצרכים לימודיים .הם 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.
חומרי הלימוד הם קניין רוחני של בית הספר  .כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכני
הקורסים והפעילויות ,כמו גם בחומרי הלימוד הנלווים להם ובכל תוכן הכלול בהם 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.
הקלטות :במידת האפשר יוקלט הקורס .ההקלטה תישלח למשתתפים ע״י מלווה הקורס.
נבקשכם להתייחס לאפשרות ההקלטה כבונס נפלא אותו מאפשר העולם המקוון ,אך שאינו מחליף
את ההשתתפות החיה בשיעור .השיעורים שיוקלטו יהיו זמינים לצפייה באתר הקורס במהלכו
ולתקופה של עד חודש ממועד סיום הקורס .אין אנו מתחייבים על מועד פרסום ההקלטה.

office@pdharma.com

054-3038442

www.pdharma.com

הרשמה לקורסים ולפעילויות
דמי רישום בעת הרישום לקורס ישולמו דמי רישום בלבד )כל עוד הרישום לא בוצע פחות מחודש לפני מועד
פתיחת הקורס( .דמי הרישום כלולים במחיר הקורס ,ומטרתם לשריין בו מקום .דמי הרישום משולמים באופן חד
פעמי ואינם מוחזרים במקרה של ביטול ההרשמה .דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח .תשלום דמי
רישום ו/או העלות השלמה של הפעילויות מהווים הסכמה לנהלי הרישום והביטול המפורטים בתקנון זה.
הסדרת תשלום לקורס נרשם.ת המעוניין.ת להבטיח מקום בקורס ,נדרש.ת להסדיר את מלוא התשלום לקורס
עד חודש לפני מועד תחילתו.

ביטול השתתפות בקורסים
במקרה שהינך מעוניין.ת לפרוש מהלימודים במהלך קורס או לבטל את הרשמתך ,יש להודיע על כך בכתב
למשרד פסיכו-דהרמה באמצעות הדואר האלקטרוני  ,office@pdharma.comולוודא אישור קבלת המייל.
.1
•

ביטול השתתפות בקורסים השנתיים )למעלה מ 16-מפגשים(:
הודעה עד שבועיים לפני מועד תחילת הקורס  -החזר מלא.

•

הודעה לאחר פתיחת הקורס ועד המפגש הרביעי )כולל(  -החזר של  75%משכר הלימוד ששולם.

•

הודעה על הפסקת לימודים שתתקבל מהמפגש החמישי ואילך בקורסים אלה ,לא תזכה בהחזר כספי
כלשהו.

 .2הפסקת לימודים בקורסים שונים )עד  16מפגשים(

•
•

הודעה על הפסקת לימודים עד למפגש השני של הקורס )כולל(  -תזכה בהחזר של  50%משכר הלימוד
ששולם.
הודעה על הפסקת לימודים שתתקבל מהמפגש השלישי ואילך בקורסים אלה לא תזכה בהחזר כספי כלשהו.

 .3ביטול השתתפות במפגשים חד פעמיים וקורסים קצרצרים )עד  4מפגשים(:
במקרה של ביטול השתתפות יינתן זיכוי אם אושרה קבלת הודעת ביטול  48שעות לפני מועד תחילת
הפעילות.
 .4בקשה להקפאת לימודים ,במידה ותאושר ,תהא לתקופת זמן של שנה מיום אישורה.
 .5יודגש כי ימי תרגול ארוכים או ריטריטים הם חלק בלתי נפרד מהקורסים בהם נכללו .אי-השתתפות
בהם אינה מקנה כל החזר כספי.

אנו מאחלים לכם ולכן למידה משמעותית ותרגול פורה,
ומזמינים אתכם.ן לפנות אלינו בכל שאלה
צוות פסיכו-דהרמה

office@pdharma.com

054-3038442

www.pdharma.com

