
 

 ta@shidra.netדוא"ל:  036448053טל': 
 

   BSPTS –SCHROTH בגישת : עקמתC1הגשת מועמדות לקורס 

 מבנייםסגיטלים  םכולל ליקויי

 

 שם פרטי ומשפחה: ____________________________________________

 כתובת מגורים: _______________________________________________

 _________________________________________________ כתובת מייל:

 _____________טלפון נייד: _____________________________________

 

שנת סיום לימודים ומוסד אקדמי: 

__________________________________________________________ 

 

 _____________________________________מספר רישיון ושנת הוצאתו: 

 

 תואר אקדמי: _______________________________________________

 

פרוט שנות ותק קליני 

במקצוע:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 מקום עבודה נוכחי: ___________________________________________

 

קורסים: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 ta@shidra.netדוא"ל:  036448053טל': 
 

   BSPTS  –SCHROTH: עקמת בגישתC1מסמך האתיקה של קורס 

 מבנייםסגיטלים  םכולל ליקויי

 
 

 נהיר לי שההכשרה שלי הינה לטיפולים פרטניים בעקמות אידאופטיות במתבגרים. 
 לא מאפשרת לי לטפל בעקמות על רקע נוירומוסקולרי, עקמות מבוגרים, עקמות ההכשרה בקורס זה

  .דגנרטיביות
 

 ,ISPTSבית ספר של )ליקויים תנוחתיים(  להשתמש בחומר הנלמד בקורסים: ליקויי יציבהאני מחויב לא 
ולל כSCHROTH – BSPTS בגישת : עקמת C1ו SCHROTH – BSPTS בגישת  ליקויים סגיטלים מבניים

מקצוע אחרים בטיפול בעקמות עמוד  לאמן/להדריך פיזיותרפיסטים או אנשי דיליקויים סגיטלים מבניים כ
 השדרה.

 
אינו מסמיך כולל ליקויים סגיטלים מבניים SCHROTH – BSPTS : עקמת בגישת C1נהיר לי שסיום קורס 

 – SCHROTH : עקמת בגישת C2  שאעבור את קורס אותי כמטפל עקמת עמוד השדרה אלא לאחר
BSPTS .והמבחן בסופו   

 חודשים מהמועד הראשון.  3במבחן, עלי לעבור מבחן חוזר תוך  הינו ציון עובר. אם אכשל 70ציון 
  קורס במחיר מלא לפני שאוכל להבחן.החוזר, ברור לי שאדרש לעבור שוב את ה אם אכשל גם במבחן

 
 : עקמתC1עם סיום קורס  SCHROTH - BSPTSאני מתחייב לחתום על מסמך האתיקה של 

 מבניים.כולל ליקויים סגיטלים   SCHROTH – BSPTSבגישת
 
 

_______________________________________________     ___ _________________ 

 תאריך               חתימה       שם פרטי ומשפחה     

 
 

 מדיניות ביטולים:
 מדיניות הביטולים של קורסים הינה כדלקמן:

 
 יום מהקורס: 30אם נרשם מבטל השתתפות בתקופת זמן של פחות מ  .1

 דמי ביטול. 10%אם מקומו התמלא ע"י נרשם אחר, הוא יקבל החזר פחות - 
 

 שביצע אם מקומו לא התמלא ע"י נרשם אחר, הוא לא יקבל כל החזר על התשלום- 
 

 יום מהקורס:   30אם נרשם מבטל השתתפות בתקופת זמן של יותר מ  .2

 דמי ביטול. 10%יקבל החזר פחות - 
 

 אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבטל קורס מסיבות של היענות נמוכה או אחרות .3

 אם הקורס מבוטל ע"י המדריכים, הנרשמים יקבלו החזר מלא. - 
 

 .נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי 
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