בקשת קבוצה לשתף שחקנית בליגה ילדים או בקט סל בנים
תאריך____________ :
לכבוד
איגוד הכדורסל בישראל (ע"ר)
שד' יהודית 63
תל אביב
א.ג.נ,.

הנדון :כתב התחייבות לעמידה בהוראות תקנון האיגוד
הואיל :ותקנון איגוד הכדורסל קובע כי ועדת חריגים של האיגוד הוסמכה לדון ולאשר רישום שחקנית/ות (בנות)
בקבוצה/ות המשתתפת/ות בליגת קט סל בנים או בליגת ילדים;
והואיל :ובתקנון האיגוד נקבע כי אישור ועדת החריגים הנ"ל כפוף לקבלת הסכמת השחקנית/יות והקבוצה/ות
מראש ובכתב (באמצעות תצהיר) לעמידה בהוראות תקנוני האיגוד (הקובע ,לדוגמא ,כי במשחקים של
קבוצות הקט-סל וקבוצות הילדים בהן נוטלות חלק קבוצות אליצור ו/או קבוצות שבעת הרשמתן ביקשו
לראותן כ'קבוצות דתיות' ,שיתוף השחקנית/ות יתאפשר רק לאחר קבלת אישור בכתב מקבוצות
אליצור'/הקבוצה הדתית');
והואיל :וקבוצתנו _______________ המשתתפת בליגת ___________ (להלן" :הקבוצה") מעוניינת לרשום את
השחקנית ____________ ת.ז ________ .בקבוצה ולשתפה במשחקי הקבוצה ,ולפיכך אנו מתחייבים
למלא אחר כל הוראות התקנון הנ"ל ,וכן אנו מתחייבים באופן מפורש כדלקמן:
 .1המבוא לכתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2אנו מעוניינים לרשום את השחקנית בקבוצה ולשתפה במשחקי הקבוצה ,ולפיכך אנו מתחייבים למלא אחר
כל הוראות תקנוני האיגוד ,ונותנים הסכמתנו לכך שבמשחק/ים של הקבוצה כנגד קבוצת/ות אליצור ו/או
קבוצת/ות שבעת הרשמתה/ן ביקשה/ו לראותה/ן כ'קבוצה/ות דתית/ות' ,שיתוף השחקנית (במידה
ויאושר רישומה בקבוצה) במשחק/ים יתאפשר רק לאחר קבלת אישור בכתב מקבוצת אליצור'/הקבוצה
הדתית'; ידוע לנו כי במידה ולא יינתן אישור כנ"ל לא נוכל לשתף את השחקנית במשחק זה.
 .3ידוע לנו כי אך ורק בהסתמך על כתב התחייבות זה ובכפוף לאמור בו הסכימה ועדת החריגים של איגוד
הכדורסל לדון באפשרות רישום השחקנית בקבוצה.
 .4אנו מוותרים בזה באופן מוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות או ברירה המוקנית לנו על פי כל דין
העשויה לפטור אותי מחובתנו על פי כתב שיפוי זה ,ואף מתחייבים שלא להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בנוגע לעניין.
 .5כל הצהרותינו והתחייבויותינו בכתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות היות וזכויות איגוד הכדורסל
בישראל ו/או מי מטעמו תלויות בהן.
__________________
חתימת ב"כ הקבוצה

__________________
חותמת הקבוצה

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מאשר כי ה"ה ________________ ת.ז _________ .וכן ה"ה
__________________ ת.ז ,____________ .שהינם מורשי חתימה בשם הקבוצה חתמו על כתב התחייבות
ושיפוי זה לאחר שהסברתי להם את משמעותו ואת ההשלכות הנובעות ממנו.
__________________

