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עמותה רשומה 58-000-4968

טופס רישום ספורטאי להתאחדות הישראלית לטאקוונדו (ע"ר)( ,להלן :ההתאחדות")

לשון זכר כלשון נקבה
( )1תיאור המבנה המשפטי של ההתאחדות
 ההתאחדות הינה עמותה רשומה מספר 58-000-4968 המבנה המשפטי של ההתאחדות הינו כמפורט בתקנון העמותה.( )2פרטי בעלי התפקידים מרכזים בעת הרישום
תפקיד
שם
יו"ר ועד המנהל
שמשון חי-יוסף
מנכלי"ת
נועה שמידע
גזבר
דורי רוזנר
מזכיר
לילך קליאוט
רו"ח
דוד מזרחי

טלפון
02-6780175
02-6780175
02-6780175
02-6780175
02-6780175

( )3תקנון המשמעת והקוד האתי שיחול לעניין הספורטאי בהתאחדות
תקנון המשמעת של ההתאחדות והקוד האתי מופיעים באתר ההתאחדות http://www.isr-tkd.com/
( )4הוראות בכל הקשור לתשלומים להתאחדות והתחייבות אחרות בעת הרישום השנתי
הספורטאי מחויב בתשלום דמי רישום שנתיים בסך  70ש"ח בשנה מגיל  12ובסך  30ש"ח בשנה עד גיל  ,11תשלומים אלה אינם
כוללים תשלומים עבור השתתפות הספורטאי באירועים שההתאחדות תארגן או שההתאחדות משתתפת בהם או כל אירוע אחר.
בנוסף ,הספורטאי מחויב למסור להתאחדות בעת הרישום העתק תעודת זהות שלו או העתק הנספח של תעודת הזהות של אחד
ההורים ,בו רשום הספורטאי ותמונת דרכון של הספורטאי.
( )5הוראות בכל הקשור לשחרור ספורטאי או מעבר שלו למועדון אחר
כמפורט בתקנות הספורט (מידע בטופס הרשמה לאגודה) ,תשנ"ז .1997 -
( )6הוראות בכל הקשור לביטוח תאונות אישיות הספורטאי (להלןף "הביטוח") ובדיקות רפואיות
באחריות המועדון לרכוש את הביטוח בהתאם להנחיות ההתאחדות ,ולעבור בדיקה רפואית בהתאם לחוק הספורט ,ולהעביר את
אישור ביצוע הבדיקה ותוצאותיה להתאחדות בעת הרישום.
( )7הוראות בכל הקשור לטיפול רפואי והתשלומים הקשורים בכך ,לרבות ההשתתפות העצמית של הספורטאי
( )8הוראות בכל הקשור לשימוש בתמונות שצולמו במסגרת פעילות ההתאחדות
הריני נותן בזאת את הסכמתי המוחלטת והבלתי חוזרת לכך שההתאחדות תעשה שימוש בשמי ,בדמותי ,תמונותיי ,הישגיי וכיו"ב
לצרכיה השונים של ההתאחדות לרבות לצרכי פרסום לאומי ובינלאומי ,חדשות או כל צרכיה האחרים של ההתאחדות ,וזאת מבלי
שאהיה רשאי ו/או זכאי לכל תמורה בגין עשיית השימוש האמור ומבלי שתידרש ההתאחדות לקבל אישור פרטני ממני לפני עשיית
כל שימוש ,בהווה ובעתיד גם לאחר פרישתי מהענף.
( )9הוראות שימוש בסמים ובתוספי תזונה
בהתאם למפורט בהנחיות מנהל הספורט ראה אתר http://mcs.gov.il/sport/Pages/default.aspx
..........................................................................................................................................................................................
הנני ,החתום מטה ,מאשר כי קראתי והבנתי את כל תנאי טופס רישום זה ,כולל הפרטים בנוגע לביטוח של הספורטאי ובכלל זה כל
הקשור לביטוח ,אישור רפואי וטיפול רפואי ,שימוש בתמונות ,קוד אתי ,איסור שימוש בסמים והתשלומים הקשורים בכל הנ"ל.
שם ומשפחה הספורטאי:

שם המועדון:
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www.isr-tkd.com/eng/
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