
                                                                                       
 

 _________-שנה"ל  טופס ביטול חברות באגודת הסטודנטים של ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב שנקר
 

 
 אני הח"מ _________________________ ת.ז. :___________________________

 
 תואר שני  הנדסאי  משלים  ד'  - ג'  - ב'  - מחלקה: ____________________ שנה : א' 

 

 בזה כדלקמן:מצהיר ומתחייב 
הנני מאשר כי ביקשתי מכם ביום _________ לבטל את חברותי באגודת הסטודנטים לשנת הלימודים __________. ידוע לי ואני מסכים 

הניתנים ע"י האגודה והכוללים, בין היתר,  םלי לקבל את השירותי הלכך שעם ביטול החברות באגודה מבוטלת לאלתר כל זכות שהיית
 זכות שימוש בשירותים שירותים ו/או 

 

 כדלקמן:
ייצוג אקדמי במוסדות המכון וטיפול אקדמי  •

 בבעיות אישיות וועדות הוראה/משמעת.

הגשת מועמדות למלגות מטעם המכון, אגודת  •
 הסטודנטים והתאחדות הסטודנטים הארצית. 

 (eZr) עלות מופחתת במרתונים אקדמיים. •

 הנחה במחברות קורס.  •

 הנחה בהשכרת לוקר. •

 שימוש במכונות הצילום. חות בהנ •

 .של האגודה הדפוס ביתהנחה ב •

 בתחום היזמות )מט"י( מוזלות פגישות יעוץ •

 .לקויי למידה - הקלות ועזרה •

  שימוש במאגר בנק המבחנים. •

 הגרלות )כרטיסי טיסה ומתנות( •

 האגודה. יכניסה חינם או במחיר מוזל לאירוע •

 .חינם - , ייעוץ רואה חשבוןייעוץ משפטי •

 תתפות וסבסוד במשלחות לחו"ל.הש •

  מתנות פתיחת שנה •

ולנשים בהריון  תמיכה אקדמית למילואימניקים •
מחברות קורס, הגשת  )צילומים,וחופשת לידה 

 (.ולת"מ

 .יריד ספרים ואביזרים •

 יריד תעסוקה •

 קורסי ספורט ושפות. •

 קורסי מד"א. •

 תעודת סטודנט  •

 "תגלית" •

 יום הסטודנט  •

 Youniqueבים השתתפות בפעילות של המעצ •

 "כרטיסי הנחה קבועה לתדלוק בתחנות "דלק •

 בנופשי סטודנטים )לדוגמא השתתפותהנחה ב •
 ת(פאנג'ויה איל

 

 

 מבטל את חברותי באגודה.אני  ידוע לי כי בעת החתימה על טופס זה

       ידוע לי ואני מסכים שעם ביטול החברות באגודה רשאי המכון לחייב אותי בעלויות שמירה וקורסים חוזרים ע"פ דוח ועדת 
 מלץ.

 
ידוע לי ואני מסכים לכך כי דמי החבר שיוחזרו לי ע"י ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב שנקר יחושבו באופן יחסי לשארית שנת 

 ולל הנפקת כרטיס סטודנט ומתנת פתיחת שנה(.)כ הלימודים האוניברסיטאית.
 

עם ביטול חברותי באגודה אני מצהיר בזה כי אין לי כל טענה ו/או דרישה כלפי האגודה ו/או המכון בקשר עם החברות 
 באגודה וביטולה.

 
בפרטי סטודנט אחר  הנני מתחייב בזה לא לעשות כל שימוש במישרין ו/או בעקיפין ו/או באמצעות סטודנט אחר ו/או אגב שימוש

באילו מהשירותים הניתנים ע"י האגודה לסטודנטים החברים באגודה ואני מתחייב לפצות את האגודה בגין כל שימוש אשר אעשה 
 בשירותיה ע"פ דרישתה. 

 
 ____________________________________________נייד  חתימה _____________________

 

 

 ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב שנקר אישור אגודת הסטודנטים של

אני הח"מ __________________ יו"ר אגודת הסטודנטים של ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב שנקר, מאשר בזה כי לאור הצהרת 

 הסטודנט כמפורט לעיל ובהסתמך עליה, מסכימה אגודת הסטודנטים לביטול חברותו של הסטודנט הנ"ל באגודה.

 __ימת היו"ר: _______________ חותמת אגודה _________________תאריך: ____________ חת

 כרטיס סטודנט   מתנה 


