
 

  2017-2018نموذج تسجيل لسنة الفعاليات 
 

 :جنس :ة باالنجليزي \اسم الالعب  :اسم العائلة باالنجليزي   
  أنثى/ ذكر    

 :اسم العائلة    :االسم الشخصي   
 
 
 

 :جنس :ة باالنجليزي \اسم االعب  :اسم العائلة باالنجليزي 
  انثى/ ذكر    

 :ة \اسم االعب

 (dd/mm/yy: )يخ الميالدتار :  مقاس البلوزة 
                 /    / 

 رقم الهوية : 

         

 (شقة, رقم البيت, اسم الشارع) عنوان السكن الكامل  البلد :   :   ميكود : الصف 

 ة )إذا وجد(\البريد االلكتروني للطالب 
  

 

 ة\رقم بيلفون الطالب  

 

 اسم األب  أسم األم   

 رقم بيلفون األب  بيلفون األم رقم  هاتف البيت 

 البريد االلكتروني لألهل   المهنة  

 
 

 تصريح
 أنا الموقع أدناه أوافق والتزم على النحو التالي: 

   2018-2017 لسنة الفعاليات Ultimate peace(UP)أنا موافق على مشاركتي في الفعاليات السنوية ل 

  توقيع ولي أمري يشكل اتفاق كامل على هذه الوثيقة.  \أو مسؤولية الموقعين  أدناه \مشاركتي في الفعاليات هي بمسؤوليتي الشخصية

بوضعي  أنا أصرح بان وضعي الصحي جيد ويسمح لي بان أشارك بفعاليات رياضية من هذا النوع, وأنا أتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي تدهور
  ي هذه المسابقة.الصحي بشكل مباشر أو غير مباشر خالل مشاركتي ف

أو أتسبب به في  \أدرك  أن هذا النشاط هو رياضة تتطلب مني جهدا بدنيا كبيرا.  وأتعهد باني أتحمل المسؤولية الشخصية على أي أذى أو ضرر يحصل لي 
الشرق األوسط ومؤسساتها,مدربوها -ت بيسأو جمعية اولتيميي \وأصرح بان ال يكون أي مطالبة بحقي ضد منظمي الفعاليات, سياق التنافس على النحو المذكور

 أو أضرار ذكرت.\وأصدقائها فيما يتعلق بوقوع إصابات

أو ممتلكات أخرى وجدت في حوزتي أثناء  \أو لممتلكاتي \ومعلوم لدي أن منظمي الفعاليات ليسوا مسئولين عن أي ضرر,سرقة, ضياع أو جرح يحصل لي 
 أو اسببه لغيري. \. وأصرح بان أتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن كل ضرر,سرقة, ضياع أو ضربة تحصل ليتواجدي في المسابقة, ألي سبب من األسباب

  ة عليهم.\ني قرأت شروط األنشطة السنوية والمعلومات العامة كما تظهر في هذه الوثيقة وفي موقع الجمعية, فهمت الفحوى, المضمون والمعنى وموافقأنا اقر بأ 
 

 الشرق األوسط.-وفي الفعاليات وكل نشاط يتم بتنظيم من جمعية اولتيمييت بيس \ورد أعاله صحيح في كل حال وأصرح أن ما
 وأنا مع ذلك وبهذا أوقع:        

 
 

                      _______________ _________________________  ____________________ 
التوقيع                                           ة\الوصي\سم احد الوالدينا                       التاريخ       
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 دستور الفعاليات السنوية
 

 قواعد للتصرفات .1
 

على النحو   Ultimate Peace لى عاتقهم مسؤولية تصرفاتهم بكل فعاليات وأنشطة الطالب وأهلهم يأخذون ع
 التالي :

 

/  مخيمال/ أو طاقم  المخيم، أعضاء غير ذلك عاطفي, اجتماعي أو جنسي,, جسدي إصابة أو إيذاء منعا باتا يمنع 1.1
 .مخيمالمنطقة المجاورة لل الموجودة في أو الحيوانات

الشرق  -Ultimate peaceجمعية  ل تابعةال معداتال أوطبيعة, للبيئة, أو بمبنى تلف لل أو تدمير منعا باتايمنع  1.2
  المشاركين. عضاءألا ي عضو منألللسلطة المحلية أو أو  األوسط

الضرر الذي  تعويض ستكون عائلته مسؤولة عن يترك أضرار في الممتلكات أو يخرب طالبأي  ونوضح بأن
 .أو للسلطة المحلية\الحق سواء كان للجمعية 

 

في كل وقط وسلوكه لن يتطلب إشراف ورقابة دائمة تفوق قدرة  طاقم  الطالب يستمع لتعليمات طاقم اإلرشاد 1.3
 .درشااإل

الطالب وأهله مجبرون أن يشاركوا إدارة الجمعية بكل وضع شخصي, صحي أو أي شيء أخر يمكن أن يؤثر  1.4
 على تصرفات الطالب خالل مشاركته في الفعاليات.

 .حول, السموم أو القيام بنشاط غير قانوني في فترة فعاليات الطالب ممنوع بتاتاقاستعمال ال 1.5

 . من البداية الدخول لمنطقة الفعاليات في األوقات المعدة للزيارة يتم السماح ألهالي وعائالت الطالب 1.6
 

 التسجيل والدفع . .2
 ة. \مرحلة التسجيل تشمل الدفع, نموذج تسجيل كامل وموقع في األماكن المعدة لذلك وموافقة الطالب 2.1
 الجمعية تستطيع أن تحدد وتغير في عدد المشتركين في كل منطقة حسب ووفق تقديرها. 2.2
الذين يسجلون متأخرا, ينتقلون لقائمة االنتظار ويتلقون رسالة بذلك. ممثل المنطقة يأخذ على عاتقه مسؤولية إخبار الطالب  2.3

 الطالب في قائمة االنتظار المشاركة إذا توفر مكان له.
 بدايه الشهر. شيكل كل 65, يمكن دفع المبلغ  بقسطين أو شيكل 600هو  املهلسنة الفعاليات ك   لكل طالب مبلغ االشتراك  2.4

المبلغ ال يشمل تكلفة المواصالت للبرامج القطريه وال لمن يريد تجربه البرنامج.  2017يمكن الدفع شهري حتي نهايه سنه 
 األشتراك الذاتي للمخيم الصيفي .   

الطالب الذي ال يدفع المبلغ في الوقت المناسب, حسب تحديد الجمعية والسلطة المحلية, نعتبره أنهى مشاركته فورا في  2.5
 الفعاليات.

شيكل الذي يشمل المبيت والمواصالت والخ. التكلفه ال تشمل االشتراك  180فقط, تكلفه لقاء "جمعه سبت"   LIT'sلل  2.6
 للبرامج القطريه خالل السنه.  الذاتي بالمخيم الصيفي والمواصالت

 
 إبعاده عن الفعاليات .3

إدارة المخيم لها الحق أن تبعد من المخيم أي طالب ينتهك " قواعد وسلوك المخيم" ويسئ التصرف وال يتمتع بروح رياضية  
 وصبر, بدون ترجيع المبلغ الذي دفعه.

 الب يخل بالنظام.طاقم المخيم يعلم والدي الطالب وممثل البلد, عن سوء تصرف أي ط
 عالج طبي .4

 أهل الطالب يعطون موافقتهم لمنح عالج البنهم من قبل طاقم طبي مختص, إذا دعت الحاجة إلى ذلك, لضمان سالمة الطالب.
 

 نموذج طبي وأدوية .5
ألخيرة شهر ا 12أهل الطالب مجبرون أن  يعلموا إدارة المخيم, قبل التسجيل, إذا تلقى الطالب أي عالج نفسي خالل فترة  5.1

 قبل تسجيله للفعاليات. وإعالم إدارة الجمعية على أي عالج من هذا النوع بعد التسجيل للفعاليات.
عن طريق طبيب مختص, عند انتهاء طالب أرسل عن طريق الطاقم الطبي الموجود في الفعاليات لعالج في المشفى أو  5.2

من صندوق المرضى التابع له كعضو, الدفع يتم  17ج المخيم يعطى للطالب نموذج وشرح كامل عن العالج. وإصدار نموذ
وأعالم االداره  –على أهل الالعب المسوليه لكامله للقيام بفحص طبي شامل للطالب عن طريق األهل  إلصدار أي نموذج.

 اذا هناك  اي مرض أو اي اعاقه اخره . 
 التصوير  .6

تسجيل وتصوير أوالدنا في الفعاليات, واستخدام المواد في نشر نشاطات  ونونؤكد موافقتنا بان الجمعية ومندوبيها يستطيع             
هو فقط لغرض الفعاليات بعيدا عن استغاللهم لغرض ما. وهذا يمنح فقط لألشخاص استعمال اسم أطفالنا ونوافق بان  الجمعية, وفعاليات

 الجمعية. الذين يعملون في 
 أغراض شخصية .7

 دارة الجمعية غير مسؤولة عن ضياع أو ضرر, بأغراض المشتركين.الرجاء عدم إحضار أغراض ولوازم ثمينة للفعاليات.إ
 أو إضافة وتعديل أمور أخرى وفقا لتقديرها وحدها. \يجوز للجمعية أن تغير الدستور  .8
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  2017/18معلومات عامه عن برامج وفعاليات 
 

 ما الذي يشمل البرنامج السنوي: 
 

 مارين: لكل فريق سيكون مدربه او مدرب الذي سيمرن الفريق تمرين باالسبوع, المدرب سيباشر بالتمارين حتى ت
نهايه السنه مع نفس الفريق بحيث انا المدرب سيكون المسؤل المباشر لتجهيز الفريق لالنشطه خالل السنه, الدوري, 

 ذي يختاره أعضاء الفريق ... والمخيم الصيفي. سيكون لكل فرقه لباس موحد مع الشعار ال

  :بمسأوليه الجمعيه تقديم الخدمات لطالب وكل ما يحتاجه على أرض الملعب بالمشاريع القطريه. المواصالت  دوري
 البلديات ومركزي الفرق, الجمعيه تساعد عند الحاجه فقط. للبرامج القطريه بمسئوليه 

 )معيه بأداره البطوله الرسميه اللتيمت فريسبي. البطوله ستكون : هذا السنه االولى التي ستقوم الج دوري ) بطولة
 برعايه االتحاد االسرائيلي للفريسبي. سيتم ارسال جدول المباريات قريبا.. 

  فعاليات التعايش : هذا الفعاليات تقام بيت المدارس المتنوعه خالل السنه, الجمعيه مسئوله عن اداره هذه البرامج
 مشاركه بالبرنامج. وهي برعايه المدارس ال

 
 

 اليكم تواريخ البرامج العامه: 
 

  دوريA  :حتى الصف الثامن 
 

 . برنامج افتتاح المشروع  3/11/2017 ب  1المرحله   فرق الشمال والمركز .1
  23/2/2018ب  2فرق الشمال المرحله   .2
  24/2/2018  ب 2فرق المركز المرحله   .3
 برنامخ أختتام سنه الفعاليات.  4/5/2018ب   3فرق المركز والشمال  المرحله  .4

 

  دوريB  :حتى الصف الثاني عشر 
 

 27/10/2017يوم الجمعه  1فرق الشمال  المرحله  .1
  28/10/2017يوم السبت  1فرق المركز المرحله   .2
 9/12/2017يوم الجمعه  2المرحله   فرق الشمال والمركز .3
 16/2/2018  يوم الجمعه 3فرق الشمال  المرحله  .4
 17/2/2018 يوم السبت  3المرحله  زفرق المرك .5
 11/5/2018    4المرحله   فرق الشمال والمركز .6

 
 

  تواريخ لقائاتLIT    لمشاركي برنامج ال (LIT   :.) فقط 
 
 

1. 20-21/10/2017 
2. 24-25/11/2017 
3. 22-23/12/2017 
4. 19-20/1/2018 
5. 2-3/2/2018 
6. 9-10/3/2018 
7. 20-21/4/2018 
8. 22-23/6/2018 

 
 سنه موفقه لجميع مشاركي البرنامج. التيمت بيس تتمنى 

 
 
 
 


