בס"ד

נוהל הרשמה ליגת הכדורעף הירושלמית " הפועל ירושלים " 2021-22

 .1דמי השתתפות באימונים ובליגה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

התשלום לרישום הינו עבור עונת המשחקים  , 2021-22תחילת הפעילות  1/9/2021עד
1/6/2022
.לא ניתן לשלם עבור חלק מהשנה.שכר ההשתתפות הינו שנתי.
את התשלום יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי.
התשלום השנתי כולל  :השתתפות בליגה ארצית וכרטיס שחקן עבור פעילות שנתית בליגה
עלות רישום שנתית לליגה ארצית גברים עבור הפעילות תעמוד על סך ₪ 150( ₪ 450-רישום
ועוד  ₪ 300ערכת ציוד  :פוטר איכותי  ,חולצת אימון איכותית ותיק איכותי.
עלות רישום שנתית לליגה ארצית נשים/גברים מתקדמות/מתחילות/ביניים מפגש אחד
בשבוע ( ₪ 1700עלות לעונה  ₪ 1400ועוד ערכת ציוד  ( ₪ 300פוטר איכותי  ,חולצת אימון
איכותית ותיק איכותי ).
עלות רישום שנתית לקבוצות של מחלקת הנוער ,אימון בשבוע  :נערים,נערות,נוער בנים
,נוער בנות ומרכז מצויינות בנים ז-ח תעמוד על תשלום של ( ₪ 1700עלות לעונה , ₪ 1400
ועוד ערכת ציוד - ₪ 300פוטר איכותי  ,חולצת אימון איכותי ותיק איכותי.
במידה והקבוצות יקבלו  2אימונים בשבוע  ,המחיר יעלה ויעודכן למול הקבוצות.
ערכת ציוד היא אישית ונשארת אצל השחקנים\שחקניות .
ערכת הציוד היא חלק בלתי נפרד מהתשלום השנתי.
ניתן לשלם את העלות השנתית עד ל -תשלומים לליגה ארצית גברים ונשים ומחלקת נוער עד
 6תשלומים.
התשלום לא כולל  :מחנות אימונים ,טורנירים ופעילות שלא קשורה למסגרת הרשמית של
פעילות זו.
התשלום השנתי כולל ימים שבהם לא יתקיימו אימונים כגון :ימי חג,חול המועד ,יום השואה
,יום הזיכרון ויום העצמאות ושאר התאריכים שהינם מופיעים בלוח החופשות של משרד
החינוך לבתי הספר.
להלן התאריכים בהם לא יתקיימו אימונים 6-8.9.2021:ראש השנה15-16.9.2021,יום
כיפורים /20-28.9.2021חג סוכות ,חול המועד סוכות ושמחת תורה.
פורים ,16-18.3.2022פסח וחול המועד ,17-21.4.2022יום השואה , 27-28.4.2022יום
הזיכרון ויום העצמאות  , 3-5.5.2022לג בעומר , 18.5.2022חג שבועות 5-6.6.2022

 .2ביטולים :
•
•

•
•
•

לליגה ארצית גברים ונשים אין אפשרות לביטול השתתפות מרגע ביצוע התשלום.
למחלקת הנוער ניתן לבטל השתתפות עד לתאריך  25/12/2021ויש לשלוח בקשה
מפורטת למייל –  , mamanetj@gmail.comבקשה שתשלח לאחר תאריך זה לא
תתקבל וכמו כן אין ביטולים על אימונים שהיו בעבר אלא רק על המשך הפעילות.
במקרה של סגרים בשל הנגיף:
יוחזר תשלום יחסי של  % 75מעל לסגר של  30ימים .
יוחזר תשלום יחסי של % 50מתחת לסגר של  30ימים .

.3הסבר על אבטחת אמצעי התשלום באינטרנט
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 תאונות אישיות –מחלקת נוער
לאחר שיצא חוק החדש בעניין 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
הנ"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 בעניין להרחבת הפוליסה הרי זו תתפרש כהסכמה מוחלטת למסגרת הביטוח שאיננה
קשורה לעמותה ולא תהיה טענות כלפי העמותה לפיתוח הכדורעף ומי מטעמה.
מצ"ב העתק של תיקון  15לחוק הספורט שנכנס לתוקף ביולי .2018

הריני מאשר/ת ,מקבל/ת ומתחייבת לפעול בהתאם לכל התנאים המופיעים בטופס אישור ,הצהרה
והתחייבות המצורף באתר בתהליך ההרשמה להשתתפות שנמצא באתר  ,cadoraf.co.ilכמו כן
ידוע לי שהאישור בחתימה על הטפסים באתר האינטרנט מחייב לכל צד ועניין .

.6ביטוח תאונות אישיות-בוגרים ובוגרות מעל גיל 18
לפי תיקון  15לחוק הספורט שנכנס לתוקף ביולי .2018
הריני מאשר/ת ,מקבל/ת ואת כל התנאים לרישום והשתתפות בפעילות לעונת  , 2021-22ידוע לי
שאין חובת ביטוח תאונות אישיות ע"פ חוק הספורט ,הריני מאשר\ ת כי ידוע לי כל האמור ואין
ברצוני לרכוש פוליסה כזו ואני מבין\ה שהאחריות למקרה של פציעה והכיסוי יכול עלי במקרה כזה
ואין לי טענות כלפי העמותה או מי מטעמה המפעילה את הפעילות .
הריני מתחייב\ מתחייבת לפעול בהתאם לכל התנאים המופיעים בטופס אישור ,הצהרה והתחייבות
המצורף באתר בתהליך ההרשמה להשתתפות שנמצא באתר  ,cadoraf.co.ilכמו כן ידוע לי
שהאישור בחתימה על הטפסים באתר האינטרנט מחייב לכל צד ועניין .

