
תקנון מרתונים:
הרישום למרתון הינו אישי ולפי מספר זהות אישית, אחרת הנושא יטופל מול גורמים משפטיים וההשתתפות●

תבוטל.
לא ניתן להגיע למרתון במקום סטודנט אחר, ההרשמה למרתון הינה אישית למהלך כל המרתון.●
אין להירשם פעמיים למרתון.●
₪.400אגודהחברשאינולסטודנט₪,270הינואגודהחברלסטודנטמרתוןעלות●
סטודנט שאינו חבר אגודה יכול להירשם אך ורק דרך מזכירות האגודה באישור רמ"ד אקדמיה.●
קיימת מכסת משתתפים מינימלית לקיום המרתון, ללא מילוי מכסה זו המרתון יבוטל.●
קיימת מכסת משתתפים מקסימלית למרתון.●
אקדמיה.למדורמיילשליחתע"יתחילתולפנישעות48עדבמרתוןהשתתפותלבטלניתן●
במהלך המרתון תבוצע בדיקת נוכחות מול תעודה מזהה עם תמונה/תעודת סטודנט.●
עדכונים על המרתון, לרבות שינוי שעות, שינוי כיתה וביטול המרתון יעודכנו באתר האגודה.●
אחריות הסטודנט להתעדכן בשינויים/עדכונים באתר האגודה ובמייל הרשום במאגר האגודה. יש להתעדכן●

המרתון.פתיחתטרםהשעות24במהלך
החזרים כספיים:

החזרים כספיים יינתנו לסטודנטים הזכאים בלבד ע"י מזכירות האגודה בתום תקופת המבחנים.●
ש"ח.10שלבעלותתהייהשעות48עדבמרתוןהשתתפותביטולעלות●
יהיהלא–המרתוןפתיחתלפניהשעות48במהלךאוהמרתון,תחילתאחריהשתתפותואתשביטלסטודנט●

זכאי להחזר כספי כלל.
במקרה והמרתון בוטל ע"י האגודה- יקבל הסטודנט החזר כספי מלא.●

נהלי פתיחת מרתון חדש/ רשימת המתנה למרתון קיים:
רשימת המתנה: אם נגמר המקום לרישום למרתון מסוים ניתן להירשם דרך האתר ברשימת המתנה. אם●

יתפנה מקום רכז אקדמיה יצור קשר עם הסטודנטים על פי סדר הרישום לרשימת ההמתנה. מי שיצרו איתו
קשר צריך לבצע את התשלום במסגרת הזמנים שיגדיר רכז אקדמיה, אם לא יתבצע תשלום המקום ברשימת

ההמתנה יעבור לסטודנט/ית הבא/ה בתור.
סטודנט אשר מעוניין בפתיחת מרתון בקורס שאינו קיים ברשימה או מרתון נוסף בקורס בו מכסת הסטודנטים●

בפתיחתהמעונייניםסטודנטים10לפחותיהיואם.aguda10rak@gmail.comאקדמיהלרכזמיילישלחמלאה,
מרתון, אנו נעשה מאמצים למצוא מתרגל ולפתוח את המרתון.

אם ימצא מתרגל, אנו נפרסם את פתיחת המרתון ואת מועד פתיחת ההרשמה. ההרשמה תהיה פתוחה באופן●
שוויוני לכלל הסטודנטים במכון באופן עצמאי באתר האגודה, ללא קדימות לסטודנט/ית שיזמ/ה את פתיחת

המרתון.
הרשמת חריגים למרתונים  – באישור רמ"ד אקדמיה

סטודנטים המעוניינים להירשם למרתון כחריגים, ישלחו את בקשתם במייל בצירוף אישורים רלוונטיים.●
 

תנאי הרשמה כחריגים:
מילואים

סטודנט שנמצא בשירות מילואים בזמן ההרשמה למרתונים, יוכל לבקש הרשמה מוקדמת למרתונים (מותנה●
בהצגת טופס זימון למילואים)

במהלךרצופיםמילואיםימי5אוהסמסטרבמהלךלפחותמילואיםימי 10ששירת אגודהחברסטודנט●
בסמסטר,בלבדאחדמרתוןעללניצולניתנתזו הטבהלמרתון,ש"ח90שלהנחהיקבלהנוכחיהסמסטר

בתנאי שמכסת החריגים במרתון אינה מלאה.
מצב בריאותי

סטודנטית/סטודנט לאחר לידה או של בן/בת הזוג, יהיה זכאי להירשם למרתון כחריג, בתשלום מלא.●
בתשלוםבסמסטר,אחדלמרתוןכחריגלהירשםזכאייהיההסמסטר,במהלךרצופיםימים5שאושפזסטודנט●

מלא.
אבל

סטודנט שהיה באבל של קרוב משפחה מדרגה ראשונה במהלך הסמסטר הנוכחי, יהיה זכאי להירשם למרתון●
כחריג, בתשלום מלא.
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aguda10rak@gmail.com אקדמיה:רכזמייל

aguda10@gmail.com אגודה:משרדמייל
*האגודה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במרתונים על פי הצורך*

**מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים**


