
 ילדים או בקט סל בניםליגה בקשת שחקנית לשחק ב
 ____________ :תאריך

 לכבוד
 (ר"ע)איגוד הכדורסל בישראל 

 63יהודית ' שד

 תל אביב

 ,.נ.ג.א

 לעמידה בהוראות תקנון האיגודכתב התחייבות  :הנדון

 
( בנות)ות /תשחקני רישום לאשרו לדון הוסמכה של האיגוד ועדת חריגיםותקנון איגוד הכדורסל קובע כי  :הואיל

 ;ילדים תליגאו בקט סל בנים  תליגות ב/ות המשתתפת/קבוצהב

 
 ות/והקבוצה יות/לקבלת הסכמת השחקנית כפוףל "ובתקנון האיגוד נקבע כי אישור ועדת החריגים הנ :והואיל

במשחקים של  כי, לדוגמא, הקובע) האיגוד ניתקנוהוראות לעמידה ב (באמצעות תצהיר)מראש ובכתב 

או קבוצות שבעת הרשמתן ביקשו /סל וקבוצות הילדים בהן נוטלות חלק קבוצות אליצור ו-קבוצות הקט

קבוצות ות יתאפשר רק לאחר קבלת אישור בכתב מ/שיתוף השחקנית', קבוצות דתיות'לראותן כ

 ;('הקבוצה הדתית'/אליצור

 
ה "ה, שכן אני קטינה ,אפוטרופסי הטבעייםמצעות בא) ________. ז.ת____________  השחקנית יואנ :והואיל

______________ ה "או ה, (אבי)________ . ז.ת__________  -ו( אמי)_______. ז.ת____________ 

____ ___________להירשם לקבוצת  מעוניינת "(השחקנית: "להלן) ((אחר)_____________ . ז.ת

הוראות התקנון למלא אחר כל  אני מתחייבתולפיכך  "(הקבוצה: "להלן) ___________שתתפת בליגת המ

 :וכן אני מתחייבת באופן מפורש כדלקמן, ל"הנ

 
 .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנולכתב התחייבות המבוא  .1

ל ולפיכך אני "מעוניינת להירשם לקבוצה הנ( שכן אני קטינה ,כאמור אפוטרופסי הטבעייםבאמצעות )אני  .2

במידה ) ים של קבוצתי/שבמשחק לכך נותנת הסכמתיו ,האיגוד תקנוניהוראות למלא אחר כל מתחייבת 

ן /הו לראות/הן ביקש/הות שבעת הרשמת/תאו קבוצ/ות אליצור ו/תקבוצ כנגד (ויאושר רישומי בה

 תיתאפשר רק לאחר קבלת אישור בכתב מקבוצ ים/שיתופי במשחק, 'ות/תות דתי/הקבוצ'כ

 .לא אוכל להשתתף במשחק זה ל"כנ ידוע לי כי במידה ולא יינתן אישור'; הקבוצה הדתית'/אליצור

איגוד  מה ועדת החריגים שלובכפוף לאמור בו הסכיזה  התחייבות כי אך ורק בהסתמך על כתב יידוע ל .3

 .ל"קבוצה הנישומי בלדון באפשרות רהכדורסל 

על פי כל דין  יזכות או ברירה המוקנית ל או/או תביעה ו/בזה באופן מוחלט על כל טענה ו י מוותרתאנ .4

או /או דרישה ו/מתחייבת שלא להעלות כל טענה וואף , על פי כתב שיפוי זה י מחובתיהעשויה לפטור אות

 .לעניין תביעה בנוגע

ות וזכויות איגוד הכדורסל בישראל הינן בלתי חוזרות הי זה בכתב התחייבות תיייויי והתחייבוכל הצהרות .5

 .או מי מטעמו תלויות בהן/ו

  
  __________________           ________________        _______________        ________________ 

 (בשם השחקנית)אחר   אב השחקנית        אם השחקנית  השחקנית 
 

 אישור

ה "וכן ה_________ . ז.ת________________ ה "מאשר כי ה________________, ד "עו, מ"אני הח

חתמו על כתב התחייבות  אפוטרופסיים הטבעיים של השחקניתשהינם ____________, . ז.ת______ _________

 .שמעותו ואת ההשלכות הנובעות ממנולאחר שהסברתי להם את מ (בשם השחקנית) זה

         

______________________ 

       


