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 .1דמי השתתפות באימוים ובליגה











התשלום לרישום היו עבור עות המשחקים  , 2018-19תחילת הפעילות  1/9/2018עד
19/5/2019
.לא יתן לשלם עבור חלק מהשה.שכר ההשתתפות היו שתי.
את התשלום יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי.
התשלום השתי כולל  :השתתפות בליגה ארצית וכרטיס שחקן עבור פעילות שתית בליגה
עלות רישום שתית לליגה ארצית גברים ושים עבור הפעילות תעמוד על סך . ₪ 650
עלות רישום שתית לליגה ארצית גברים ושים של הפעילות ל 2מפגשים בשבוע . ₪ 1300
עלות רישום שתית לקבוצות של מחלקת הוער  :ערים,ערות,וער בים ,וער בות
ומרכז מצוייות בים ז-ח תעמוד על תשלום של . ₪ 1100
יתן לשלם את העלות השתית עד ל 2 -תשלומים לליגה ארצית גברים ושים ועד 5
תשלומים למחלקת הוער.
התשלום לא כולל  :מחות אימוים ,טורירים ופעילות שלא קשורה למסגרת הרשמית של
פעילות זו.
התשלום השתי כולל ימים שבהם לא יתקיימו אימוים כגון :ימי חג,חול המועד ,יום
השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות ושאר התאריכים שהים מופיעים בלוח החופשות של
משרד החיוך לבתי הספר.

 .2ביטולים :
 לליגה ארצית גברים ושים אין אפשרות לביטול השתתפות מרגע ביצוע התשלום.
 למחלקת הוער יתן לבטל השתתפות עד לתאריך  15/1/2019ויש לשלוח בקשה
מפורטת למייל –  , mamanetjm@gmail.comבקשה שתשלח לאחר תאריך זה
לא תתקבל וכמו כן אין ביטולים על אימוים שהיו בעבר אלא רק על המשך הפעילות.
.3הסבר על אבטחת אמצעי התשלום באיטרט
תהליך ההרשמה באתר זה מתבצע ע"י חברת "calעסקים " שעומדת בתקן אבטחת מידע "‐pci
"dss

והתשלום באתר זה מאובטח .

.4הגבלת גיל לביצוע תשלום
התשלום באתר זה יתבצע מגיל  18ומעלה בלבד.
.5ביטוח תאוות אישיות –מחלקת וער
לאחר שיצא חוק החדש בעיין ביטוח ע"פ חוק הספורט-תיקון  15תשע"ח ,כאשר התלמיד/תלמידה
מבוטחים בבית הספר  24שעות ובמקרה של פציעה הביטוח בבית הספר יכסה גם פעילות הכדורעף
ה"ל.
במידה וההורים יבקשו לעשות ביטוח מורחב יותר יבקשו זאת באמצעות מייל
, mamanetj@gmail.comאו לרכוש פוליסה כזו באופן פרטי ,מוסכם בזאת שכל עוד לא
התקבלה הודעה במייל בעיין להרחבת הפוליסה הרי זו תתפרש כהסכמה מוחלטת למסגרת
הביטוח שאיה קשורה לעמותה ולא תהיה טעות כלפי העמותה לפיתוח הכדורעף ומי מטעמה.
מצ"ב העתק של תיקון  15לחוק הספורט שכס לתוקף ביולי .2018
הריי מאשר/ת ,מקבל/ת ומתחייבת לפעול בהתאם לכל התאים המופיעים בטופס אישור ,הצהרה
והתחייבות המצורף באתר בתהליך ההרשמה להשתתפות שמצא באתר  ,cadoraf.co.ilכמו כן
ידוע לי שהאישור בחתימה על הטפסים באתר האיטרט מחייב לכל צד ועיין .

.6ביטוח תאוות אישיות-בוגרים מעל גיל 18
מצ"ב העתק של תיקון  15לחוק הספורט שכס לתוקף ביולי .2018
הריי מאשר/ת ,מקבל/ת ומתחייבת לפעול בהתאם לכל התאים המופיעים בטופס אישור ,הצהרה
והתחייבות המצורף באתר בתהליך ההרשמה להשתתפות שמצא באתר  ,cadoraf.co.ilכמו כן
ידוע לי שהאישור בחתימה על הטפסים באתר האיטרט מחייב לכל צד ועיין .

