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  20/9012לשנת הפעילות  טופס הרשמה
 

 מגדר:  באנגלית: פרטישם   שם משפחה באנגלית:      
 כר/  ז  קבהנ 

 שם משפחה:  :פרטישם  
 
 
 חולצה מידת  

S /M /L / XL 
 

 

 כיתה :   

  

  תאריך לידה:
         /          / 

 מס' תעודת זהות 

         

 (כניסה, דירה, בית' מס, רחוב כולל) המלא מגורים כתובת  ישוב  מיקוד 

 (יש אם) ה/החניך של אלקטרוני דואר כתובת 
  

 

 טלפון סלולארי של החניך

 

 שם האב  שם האם

 טלפון סלולארי של האב  טלפון סלולארי של האם  טלפון בית 

 ההורים של אלקטרוני דואר כתובת  עיסוק

 
 

 הצהרה
 :להלןכ בזאת ומאשר מטה מתחייב החתום אני
)להלן:   2019-2020( לשנת הפעילות  UP)להלן:  להשתתף בפעילות השנתית של אולטימייט פיס מעוניין אני

האחראי  האפוטרופוס של האישית אחריותו על או/ו האישית אחריותי על היא בפעילות הפעילות(. השתתפותי
 זה.  במסמך אישור האמור לכל מלאה הסכמה מהווים שלי האפוטרופוס חתימת או/ו מטה חתימתי י.על

מסוג זה, וכי אני לוקח אחריות ין ומאפשר השתתפות בפעילות אני מצהיר כי ככל הידוע לי מצב בריאותי תק
 .UPפעילויות שרין או בעקיפין מהשתתפותי באישית מלאה על כל החמרה במצבי הבריאותי הנגרם במי

 אישית אחריות לוקח אני כי מצהיר פיסי רב. אניהפעילות היא ספורטיבית הדורשת ממני מאמץ  כי לי ידוע
כל  לי אין כי מצהיר כאמור, ואני במהלך התחרות לאחר שאגרום או/ו לי שיגרמו נזק או כל פגיעה על מלאה

מדריכיה  על מוסדותיה, )ע"ר( מזרח תיכון –הפעילות ו/או עמותת אולטימייט פיס  מארגני כנגד זכות או תביעה
 .כאמור נזק או/ו יעהפג והחברים בה בגין

 או/ו לי ו/או לרכושי שיגרמו פגיעה או נזק, גניבה, אובדן כל על אחראים מארגני הפעילות אינם כי לי ידוע
 אני כי מצהיר שהיא, ואני סיבה , מכלו/אן בפעילות בתחרות שהותי במהלך ברשותי המצוי של אחר לרכושו

  .לאחר שאגרום או/ו לי שיגרמו פגיעה או ןנזק, גניבה, אובד כל על מלאה אחריות אישית לוקח
 הבנתי, העמותה ובאתר זה הרשמה בטופס שמופיעים כפי הכללי והמידע תקנוןה את קראתי כי ת/מאשר אני
 .להם ה/מסכים והנני ומשמעותם מהותם, תכנם את
 אולטימייט עמותת י"ע מאורגן או/ו המועבר פעילות או/ו אירוע בכל תקף לעיל האמור כל כי מצהיר אני
 :החתום על באתי ובזאת .תיכון מזרח – פיס

 
 
 
 

__________________       __________________ ____________________ 
 חתימה                      אפוטרופוס/ההורה שם                תאריך                                
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 תקנון השחקנים
 

 .בלבד נוחות מטעמי הוא זכר בלשון והשימוש, המינים לשני שווה באופן סמתייח זה בתקנון האמור .1
 כללי התנהגות  .2

 פיס אולטימייט פעילויות בכל ההתנהגות כללי את עצמם על מקבלים החניכים והורי החניכים
 :כדלהלן"( הפעילות:"להלן)
 החיים בבעלי או/ו וותבצ או/ו במשתתפים, אחרת או חברתית, מינית, נפשית, פיסית התעללות או פגיעה 2.1

 .בהחלט אסורה בסביבה המצויים
 תיכון מזרח – פיס אולטימייט לעמותת השייך בציוד או במבנים, בסביבה, בטבע פגיעה או הרס 2.2

 .בהחלט אסורה האחרים מהמשתתפים למי או המקומית לרשות או"( העמותה:"להלן)
 לשיפוי אחראית משפחתו תהא ברכוש פגיעה או להרס בזדון שיגרום חניך כי מפורשות בזאת מובהר

 .שנגרם הנזק בגין המקומית הרשות או/ו העמותה
 לרמה מעל שהינם ופיקוח השגחה תדרוש לא והתנהגותו זמן בכל ההדרכה צוות להוראות ישמע החניך 2.3

 .הצוות י"ע המתאפשרת סבירה
 שייתכן אחר או בריאותי, אישי מצב בכל העמותה הנהלת את לשתף מתחייבים החניך והורי החניך 2.4

 .הפעילות במהלך החניך התנהגות על וישפיע
 .בהחלט אסורה החניך פעילות בתקופת חוקית בלתי פעולה כל ביצוע או סמים, באלכוהול השימוש 2.5
 . מראש לכך שיועדו ובמיקומים בזמנים הפעילות לשטח להיכנס יותרו החניכים ומשפחות הורים 2.6

 ותשלום הרשמה .3
 . החניך ואישרור הנדרשים המקומות בכל וחתום מלא הרשמה טופס, תשלום כולל ההרשמה תהליך 2.1
 .הבלעדי דעתה שיקול פ"ע יישוב בכל המשתתפים' מס את ולשנות להגביל רשאית העמותה 2.2
 היישוב נציג. כך על הודעה ויקבלו המתנה לרשימת' אוט יועברו, הקיים למכסה מעבר שירשמו חניכים 2.3

 .מקום ויתפנה במידה בהמתנה לחניך להודיע ידאג
שנת  סוף ניתן לשלם חודשי עד ש"ח לכל השנה 600סכום ההשתתפות בפעילות השנתית יעמוד על   2.4

העלות  .שקלים70עלות לחודש ניסיון היא לאלה שמעוניינים להתנסות בתוכנית לפני ההתחייבות 9201
 . פעילותשנת ההמחוזים במהלך  / ליגהלא כללת השתתפות במחנה הקיץ ולא להסעות לאירועים

 כהודעה ייחשב, והעמותה המקומית הרשות י"ע יחדיו שייקבע כפי, בזמן התשלום את יעביר שלא חניך 2.5
 .במיידי בפעילות ההשתתפות הפסקת על

כלל הסעות, מקום  LIT'S פגישות 8שקלים,  העלות כללת עד  1100עלות התוכנית   ,בלבד s ITL' ל 2.6
העלות לא כללת השתתפות במחנה הקיץ  ם ובטורנירים.והשתתפות באימונים השבועיארוחות  אירוח,

 (. LITהעלות כללת הסעות לפגישות )  .שנת הפעילותולא להסעות לאירועים המחוזים במהלך 
 הרחקה מהפעילות .4

 כללי" את שהפר, כספי החזר ללא, חניך מהפעילות להרחיק הזכות את לעצמה שומרת העמותה
 הפעולה ושיתוף הסובלנות ורוח ההתנהגות לנורמות בהתאם גהתנה שלא חניך וכן", במחנה ההתנהגות

 .בפעילות
 . היישוב נציג ואת החניך של הוריו את יידע ההמדריכים צוות

 טיפול רפואי .5
, הפעילות לתחומי מחוץ מקצועי רפואי טיפול לחניך יוענק כי, הסכמתם את בזאת נותנים החניך הורי

 .החניך של שלומו טחתלהב הדבר נדרש ההדרכה צוות ולדעת במידה
 טפסים רפואיים ותרופות .6

 פסיכולוגי טיפול קיבל והחניך במידה, ההרשמה טרם, העמותה הנהלת את ליידע מתחייבים החניך הורי
. לפעילות הרשמתו שלפני האחרונים החודשים 12 בתקופת התנהגות בגין תרפותי או/ו פסיכיאטרי או/ו

 לאחר והחל במידה זה מסוג טיפול על העמותה הנהלת את מיידית ליידע ההורים מתחייבים כן כמו
באחריות ההורים מאמץ לשחקן טרם תחילת הפעילות , \באחריות ההורים לבצע בדיקה כללית .ההרשמה

  .הבדיקה שליליותבמידה ותוצאות  ליידע את הנהלת העמותה
 צילום .7

 זה בחומר ולהשתמש בפעילות ילדנו את להקליט או להסריט, לצלם ונציגיה עמותהל בזה מאשרים הננו
 בלתי ניצול יהיה שלא הבנה מתוך ילדנו בשם זה שימוש מאשרים הננו. העמותה של הפעילות לפרסום

 .בלבד מטעמם ולפועלים העמותה לאנשי רק ניתנת שותהר. ל"הנ בכל הולם
 חפצים אישיים .8

 ציוד לפעילות להביא לא אנ. החניכים בציוד פגיעה או נזק, לאובדן באחריות תישא לא העמותה הנהלת
 .ערך יקר

 .הבלעדי דעתה שיקול פ"ע התקנון את לשנות רשאית העמותה .9
 ח.ט.ל. .10
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    מידע כללי 
 

 מה כללת התוכנית השנתית: 
 

  אימונים: לכל קבוצה יוקצה מאמן/ מאמנת שיפעיל את האימונים במהלך כל השנה, יכין את
עם הצבע  מדים למחנה הקיץ. כל שחקן יקבלהכנה לליגה והקבוצה לאירועים כמו טורנירים ו

   . והלוגו שהקבוצה תבחר

  :הפקת הטורנירים באחריות העמותה, הגעה ופיזור לאירועים באחרויות מנהלי מחלקות טורנירים
 הספורט, הארגון יכול לעזור במקרים ספטציפים בלבד.

  בארץ טיימיט פריסבי שאולטיימיט פיס תפעיל את הליגה הרשמית של אול שניהליגה: זו השנה
 .הקדם האפשריבי, טבלת משחקים תשלח בבחסות ההתאחדות הישראלית לענפי הפריס

 .פעילות דו קיום בין בתי ספר שונים, אירועים אלה מופקים ע"י אולטיימיט פיס בחסות בתי הספר 

  .תאיריכי היארועים יתפרסמו בשבועות הקרובים 
 
 

  תאריכי פגישותLIT  רק לחברי תוכני ( ת הLIT  .. בלבד ) 
 

 
 בנובמבר 22/23  .1
 בדצמבר13/14  .2
 בפבואר 7/8  .3
 בפבואר  28/29 .4
 מרץ  27/28 .5
 אפריל  17/18 .6
 יוני  5/6  .7
 יוני  21/22 .8

 
 
 

 אולטיימיט פיס מאחלת הצלחה רבה לכל משתתפי התוכנית.
 
 

 


