תקנון מבצע אייפד מתנה לנרשמים לתואר ראשון
 .1הגדרות:
.1.1

"המכללה"  -המכללה האקדמית לחינוך גורדון (ע"ר).

.1.2

"המבצע"" -אייפד מתנה לנרשמים לתואר ראשון"  -מבצע אותו עורכת המכללה ובו יחולק
לסטודנטים הנרשמים לשנה א' לתואר ראשון ,בשנת הלימודים תשפ"א מכשיר אייפד ,הכל
בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה.

.1.3

"אייפד" -מכשיר  , New iPad 10.2 inchדגם  iPad Wi-Fi 32GBמתוצרת  Appleאו
דגם חלופי שיסופק במקומו.

.1.4

מק"טMW762RK/A :

.1.5

"התקנון" – תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת על ידי המכללה.

.1.6

"המשתתף""/הסטודנט" -הזכאי לקבלת אייפד בהתאם לתקנון זה.

 .2כללי
.2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם
בדבר המבצע ,באתר המכללה ו/או בכל דרך אחרת ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין,
למעט במקרה של הודעה מטעם המכללה בדבר שינוי התקנון.

.2.2

ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון .התקנון המעודכן יהיה זמין באתר המכללה .נוסחו
המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור ,אף אם המשתתף או אדם
אחר הסתמך על נוסח קודם.

.2.3

בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או
רבים.

 .3ההשתתפות במבצע
.3.1

זכאי להשתתף במבצע ,סטודנט שיעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
.3.1.1

הסטודנט התקבל והתחיל לימודיו לתואר ראשון בשנה"ל תשפ"א סמסטר א'
לתכנית מלאה בת  4שנים ומשלם שכ"ל מלא.
על אף האמור לעיל ,סטודנטים שהתקבלו והתחילו לימודיהם לתואר ראשון
בשנה"ל תשפ"א סמסטר א' ,בתכנית המצוינות הנמשכת שלוש שנות לימוד
בלבד ,יהיו זכאים לקבל אייפד מתנה.
סטודנטים בוגרי מסלול שער לאקדמיה או מכינה קדם אקדמית ייעודית יהיו
זכאים לקבל אייפד מתנה בשנה העוקבת ללימודיהם במסלולים אלו (לדוגמה –
סטודנט שלמד במסלול שער לאקדמיה בשנת תשפ"א יהיה זכאי לקבל אייפד
מתנה בשנת תשפ"ב).

.3.1.2

בנוסף לאמור בס"ק  3.1.1לעיל ,הזכאים להשתתף במבצע ,יידרשו לעמוד ,גם בתנאים
כלהלן:
 .3.1.2.1הסטודנט מתחייב להשלים שתי שנות לימוד מלאות ,לפחות.

 .3.1.2.2הסטודנט מתחייב לשלם את שכר הלימוד במלואו ,ובלבד שעד לתאריך קבלת האייפד
בחשבון שכה"ל של הסטודנט נפרע תשלום בגובה ( ₪ 4,000כולל המקדמה בגובה ,)₪ 2,400
ובנוסף ,הסטודנט הסדיר את תשלומי שכה"ל (לרבות נלווים) לשנה"ל תשפ"א.
 .3.1.2.3סטודנטים אשר שכר הלימוד שלהם ממומן באמצעות מקור חיצוני כלשהו (כגון מנהל
הסטודנטים ,ביטוח לאומי ועוד) ,יעבירו למכללה תשלום בשווי סכום האייפד כפי שיימסר
להם על ידי המכללה ,כתנאי לקבלת האייפד .עם קבלת המימון החיצוני כאמור בידי
המכללה ,יזוכה חשבון שכה"ל שלהם בגובה שווי האייפד כפי ששולם על ידם.
על אף האמור לעיל ,מתקבלי מסלול המצטיינים של משרד החינוך וסטודנטים יוצאי
אתיופיה ,ישלמו תשלומים נלווים במלואם וימסרו צ'ק או פרטי אשראי לפקידון בסך 1500
 .₪הנ"ל יחשב עבורם כהסדר מזכה לקבלת אייפד מתנה.
 .3.2המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע קריטריונים נוספים לזכאות ו/או מקרים פרטניים של זכאות,
אף במקרים בהם לא מתקיימים התנאים לזכאות כאמור לעיל ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ומבלי שלמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה בעניין.

 .4הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי התקנון ו/או על פי כל דין ,המשתתף מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .4.1כי ידוע לו כי המכללה רשאית להפסיק את המבצע ו/או לשנות את התקנון ותנאיו בכל עת.
 .4.2כי ידוע לו שהמכללה אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם קבלתו את האייפד ,וכי הוא ישא בכל אחריות,
מפורשת ומכללא ,לרבות בגין נזק לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסד ,אובדן
או הוצאה ,מכל מין וסוג (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שיכול וייגרם לו ו/או למי מטעמו ,בקשר
עם קבלת האייפד ו/או בקשר עם שימוש באייפד.
 .4.3המשתתף מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה ו/או מי מטעמה ,בגין כל נזק לו אחראי המשתתף
כאמור לעיל ,ולרבות בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה כאמור אשר נגרמו עקב או כתוצאה
מטענה ,דרישה ו/או תביעה של צד שלישי הקשורה בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או
בעקיפין של תקנון זה על-ידי המשתתף או מי מטעמו.
 .4.4המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שבמידה ויפסיק לימודיו במהלך שנה א' או בסיומה ,ייבדק
חשבון שכה"ל של המשתתף (עם קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים) ,על ידי מדור שכר לימוד ויבוצע
חישוב כדלקמן:
.4.4.1

היה והבדיקה העלתה כי קיימת יתרת זכות לטובת הסטודנט -יקוזז שווי האייפד
בגובה הסכום ששילמה המכללה לספק בגינו מיתרת הזכות .הסכום שיוותר

בחשבון שכר הלימוד של הסטודנט יושב לידיו ,בניכוי כל סכום אחר אותו רשאית
המכללה לקזז ,בהתאם לנהלי המכללה.
.4.4.2

היה והבדיקה העלתה כי קיימת יתרת חובה לטובת המכללה -יתווסף שווי האייפד
בגובה הסכום ששילמה המכללה לספק בגינו ליתרת חובה זו .הסטודנט מתחייב
לפרוע באופן מיידי את יתרת החובה הכוללת .לא פרע הסטודנט את חובו ייראו בכך
כחוב שכר לימוד על כל המשתמע מכך.

 .4.5המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שבמידה ויפסיק לימודיו במהלך שנה ב' או בסיומה ,ייבדק
חשבון שכה"ל של המשתתף (עם קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים) ,על ידי מדור שכר לימוד
ויבוצע חישוב כדלקמן:
.4.5.1

היה והבדיקה העלתה כי קיימת יתרת זכות לטובת הסטודנט -תקוזז מחצית משווי
האייפד בגובה הסכום ששילמה המכללה לספק בגינו מיתרת הזכות .הסכום שיוותר
בחשבון שכר הלימוד של הסטודנט יושב לידיו ,בניכוי כל סכום אחר אותו רשאית
המכללה לקזז ,בהתאם לנהלי המכללה.

.4.5.2

היה והבדיקה העלתה כי קיימת יתרת חובה לטובת המכללה  -תתווסף מחצית משווי
האייפד בגובה הסכום ששילמה המכללה לספק בגינו ליתרת חובה זו .הסטודנט
מתחייב לפרוע באופן מיידי את יתרת החובה הכוללת .לא פרע הסטודנט את חובו
ייראו בכך כחוב שכר לימוד על כל המשתמע מכך.

 .4.6האייפד הינו מכשיר אישי לשימוש הסטודנט ללימודיו .לאחר קבלתו לא תינתן אפשרות להחזרתו למכללה
כלל ולרבות תמורת זיכוי כספי.

שדרוגים ואביזרים נלווים
 .4.7סטודנט שיהיה מעוניין בכך ,יוכל לבחור לרכוש ,בעצמו ועל חשבונו ,ציוד נלווה כמופרט להלן (במידה
ויחול שינוי ,יעודכן הסטודנט בהתאם):

המוצר

מק"ט

אביזרים נלווים:
.1

Apple pencil for New iPad

.2

כיסוי ל10.2 inch :iPad -

 .4.8הרכישה תעשה באופן ישיר מול הספק שיבחר על ידי המכללה.
 .4.9המכללה שומרת על זכותה לשנות את רשימת המוצרים לשדרוג המופיעים בטבלה לעיל ,בכל עת ,ואף
לבטל את אפשרות השדרוג ,וזאת מבלי שלמשתתף תהיה כל טענה בעניין זה.

 .5פטור מאחריות
 .5.1המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
המכללה ,מנהליה ,עובדיה ,ומי מטעמה ,בכל הקשור והמתייחס למבצע ,להשתתפות או אי השתתפות בו
ואו לזכייה בו .המשתתף מצהיר בזאת כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
 .5.2ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,והמכללה לא תישא באחריות לכל נזק ,הפסד,
אבדן ,או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים ,והקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם המבצע.
 .5.3יובהר ,כי המכללה ,מנהליה ,עובדיה ,וכל מי מטעמה ,אינם אחראים לאיכות או לטיב האייפד ,ואינם
אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים ,הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם האייפד ,ולזוכה ו/או למי מטעמו
לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו
נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר עם האייפד.
 .6שונות
 .6.1המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן
הודעה מוקדמת מראש.
 .6.2המכללה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות
מוסמכת.

 .6.3בהשתתפותו במבצע זה ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ,כי קרא את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על
עצמו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר
ועניין.
 .6.4הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בחיפה .תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד המכללה בכל עניין הנובע במישרין ו/או
בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיומה.

בברכה,
הנהלת האקדמית גורדון

פרופ' יחזקאל טלר  -נשיא המכללה

יגאל שייניס -סגן הנשיא לענייני מנהל וכספים

