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אינה יוצרת קשר חוזי ולידה רכה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את תהליך לשכעצמה ההרשמה  הרשמה:

לנרשמים החזר מלא באופן  עניקלידה רכה תההרשמה מכל סיבה שהיא. אם לאחר ההרשמה לא יתקיים הקורס, 

 מיידי.

הקורס או תחילת ינתן החזר מלא של כל התקבולים במקרה שהתינוק נולד לפני    :ביטול על ידי הנרשמים

 במקרה נדיר שבו הקורס התבטל. אלו הם התנאים היחידים בהם ינתן החזר כספי של התשלום.

הזכות לשנות או לבטל קורסים, לשנות מועדים או שעות של לידה רכה שומרת לעצמה את   -ביטול הקורס

ידה. שנוי במחירי הקורס, במועדים ובשעות הקורס יפורסמו לפני מועד תחילת  הקורסים ומחירים שפורסמו על

הקורס. אם יחולו שנויים במחירי הקורסים, לא יחול השנוי על משתתפים אשר כבר שלמו את מלוא התשלום על 

 הקורס.

)כולל זכויות קנין רוחני(  כל חומר כתוב וכל חומר מוקלט המהווה חלק מהקורס וכל זכות בינלאומית :רוחניקניין 

בבעלותה הבלעדית של קת'רין גרייבס, מרכז ההיפנובירת'ינג או כל אדם הינם  וגם הקשורים לכך, בהתאמה,

מסחריים( ולא יעשה בהם שמוש פרט אחר עם זכות נגזרת )בין אם מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים 

 לשימוש אישי, ללא הסכמה כתובה מראש. המשתתפים מסכימים שלא להקליט את השעורים או כל חלק ממנו. 

קידום מכירות הוראה, חלק מהשעורים למטרות פרסום,  יצולמו או יוקלטוהמשתתפים מסכימים כי  -צילום הקורס

כמה להיות מקולטים או מוסרטים והסכמה לכך שכל החומר או בקרת איכות. השתתפות בקורס מהווה הס

 ברנט. תהמוקלט הינו בבעלותה הבלעדית של אליזב

וכן של לידה רכה  מסמכיהם מביעים הסכמתם כי כל פרטיהם ישמרו על ידי אליזבט בהמשתתפי :שמירת מידע

 .המחשב של לידה רכהעל 

אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי או לנוכחות של גורם רפואי מוסמך )מיילדת  הרפיהשמוש בטכניקות   :תניית פטור

או לקבלת יעוץ מגורמים רפואיים  לא מהווה תחליף לקבלת טיפול רפואי נאות הרפיותאו רופא נשים(. שמוש ב

 בכל צורה שהיא.

מול המטפל הרפואי  תידוןלב, על ידך או על ידי צד ג' בכל ש טכניקות להרפיהכל שאלה או תהיה לגבי שמוש ב

 המטפל הרפואי לפני שמוש בשיטה. על ידיובטיחות בשמוש בשיטה לך או לגורם צד ג' אותו את מייצגת יאושרו 

או סיבוכים או נזק  הנלמדותונציגיהם מסירים אחריות משימוש לא נאות בטכניקות  והמדריכותקת'רין גרייבס, 

 כתחליף ליעוץ רפואי.שיגרמו משמוש לא נאות בטכניקות לצד ג' 

לידה ולא מהווה בשום אופן הבטחה של בירים ובבצככלי המסייע להגברת הנוחות  אך ורק לשמש ההרפיה נועדה

לקי על ידי כל אדם באופן מלא או ח בקורס  היא. השתתפותלידה בפועל, מצופה או מדומה בכל צורה שהתוצאת 

בהווה או  או צד ג' נעשית מתוך הבנה שלא יפתחו בהליכים משפטיים כלשהם ולא יהיו זכאים להחזר או פיצוי

 או נציגיהם בכל תנאי שהוא. או כלפי המדריכותבעתיד כלפי קת'רין גרייבס, 

מלאה לתנאים האמורים, על כל פרטיהם. במקרה של  עשה מתוך הבנה והסכמהירישום לקורס ה: הסכמה

 מחלוקת החוק האנגלי יחול.

 

 שם:______________ חתימה: ________________

 שם: _____________ חתימה: ________________

 

 



 
 טופס הרשמה

 

 _____________פרטי/ קבוצה    הקורס_____________ מקום

 פתיחה_________________ תאריך

 ______________תאריך לידה משוער

 _____לידה מספר:

 מידע על האם:

 _________________ת.ז _________גיל:  __________________שם:

 ______________________________________________________________ כתובת:

 :__________________טלפון בבית

 :__________________טלפון נייד

 :__________________טלפון בעבודה :__________________ מקצוע:

 :__________________ אי מייל:

 מידע על האב:

 ת.ז _________________ _________גיל:  __________________ שם:

 __________________מקצוע:

 __________________ טלפון:

 __________________ אי מייל:

ועל  לידה רכההיכן שמעתם על 
___________________________________________________________________?המדריכה

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__ 

מה אתם מקווים להפיק 
____________________________________________________________________?הקורסמ

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

א ציינו כל פרט שנראה לכם חשוב אנ
______________________________________________________________________דעאש

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 אב_____________________________: אם _______________________ חתימה

 


