תקנון מרתונים 2012/2012
 .1ישנם מרתונים של  5שעות וישנם מרתונים של  6שעות ,וכן מרתונים דו-יומיים שיורכבו משני מפגשים של
 5או  6שעות.
 .2כל עדכון או שינוי במועד מרתון ,יופיע ב "פרטי המרתון" ,בחלקו השמאלי של דף המרתון -עליכם
להתעדכן יום לפני/ביום המרתון על מנת לראות אילו שינויים בוצעו במועדי המרתון.
 .3חובתו של הסטודנט לוודא ,כי המרתון אליו נרשם מתקיים בכיתה המיועדת בתאריך ובשעה המקוריים.
 .4לפני ההרשמה יש לקרוא היטב את תקנון המרתונים ובאחריותו הבלעדית של הסטודנט לדעת את כל
התנאים המצוינים בתקנון.
 .5רשימת המרתונים אינה סופית ,מרתונים נוספים ייפתחו בהתאם לדרישה ובהתאם למגבלות הקיימות
והיכולת לעמוד בדרישות המרתון .במידה וכמות הנרשמים למרתון מסוים קטנה מ ,15-המרתון לא יפתח
ובנוסף באפשרות האגודה לבטל או לדחות מרתונים בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6אין אפשרות לשלם במזומן ,ההרשמה תיעשה אך ורק באתר ובאמצעות כרטיס אשראי בלבד .ההרשמה
תיעשה עד  48שעות לפני פתיחת המרתון ,אלא אם כן הוא התמלא לפני.
 .7כמות הסטודנטים בכיתה תהיה לא יותר מ 25-סטודנטים ,באפשרות האגודה להגדיל את המרתון עד 35
סטודנטים במידת הצורך ,או לפי בקשה מיוחדת מצידה של המחלקה/מחזור/כיתה רלוונטית.
 .8אין אפשרות לקבל החזר כספי בעקבות איחור ,או אי הגעה למרתון מסיבה כלשהי.
 .9ניתן לבטל את ההרשמה למרתון עד  48שעות לאחר ביצוע ההזמנה.
 .10כל בקשה לביטול שתתקבל לאחר  48שעות מרגע ההזמנה ועד  7ימים לפני מועד המרתון תחויב ב ₪ 15
עלות ביטול -הבקשה תשלח למייל רמ"ד אקדמי (למטה).
 .11ביטול שבין  7-3ימים לפני מועד המרתון יגרור אחריו דמי ביטול בסך של  50%מעלות המרתון.
 .12ביטול שיתבצע  2ימים לפני מועד המרתון יגרור אחריו דמי ביטול מלאים בסך  100%מעלות המרתון.
 .13במידה והסטודנט נרשם לשני תאריכים שונים לאותו מקצוע ,לא תינתן לו האפשרות לבטל את אף אחד
מהם!!!
 .14לא ניתן לעבור בין המרתונים ,ללא אישור של רמ"ד אקדמי במייל ומראש -סטודנט שיעשה כן יוצא
מהמרתון!!!
 .15אין אפשרות לרכוש מרתונים עבור סטודנט/ית אחר/ת -אלא באישור רמ"ד אקדמי במייל.
 .16במרתון יהיו בין  2-3הפסקות ,בהתאם לשיקול דעתו של המתרגל אשר יקבע את מספרן ומשכן של
ההפסקות.
 .17אין אישורים חריגים למרתונים –רמ"ד אקדמי האחראי היחיד על מצב הרשימות.
 .18לכל עניין דחוף ולבקשות למרתונים נוספים ,ניתן לפנות לרמ"ד אקדמי.academy@rup.co.il ,
 .19משרדי אגודת הסטודנטים פתוחים בימי חול בין השעות  .08:00-15:00טלפון לבירורים .09-8983014
 .20אנא מלאו דפי משוב בסוף כל מרתון על המתרגלים ,כך שנוכל לשפר ולהעריך את רמת המתרגל.
 .21המרכז האקדמי רופין ואגודת הסטודנטים אינם נושאים אחריות כלשהי על התכנים האקדמאיים
המועברים במרתונים ,אך כן נעשים מצד האגודה מאמצים על מנת שהמרתון יותאם ככל האפשר
לקורסים הרלוונטיים .במקרה שהסטודנטים סבורים כי החומר האקדמי המועבר במרתון מסוים אינו
עונה על הצרכים ,יפנו הסטודנטים בנושא הן למרצה שלהם והן לרמ"ד אקדמי.
 .22זיכוי מהיר ועצמאי של מזכירות האגודה הוא לא אפשרי ובאחריות הסטודנט בלבד להעביר את פרטיו
למייל רמ"ד אקדמי.
**הזיכוי יבוצע על ידי גזבר האגודה בלבד לאחר שקיבל את הפרטים והאישור מרמ"ד אקדמי.
מאחל לכולנו המון בהצלחה,
בכל נושא שלא נכלל פה אנו זמינים במיילים -ערן רמ"ד אקדמי אגודת הסטודנטים רופין.

