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קבוצות להמצטרפים/הממשיכים  אתכם מברכתמתנ"ס גולן במחלקת הספורט 
 .במתנ"ס הייצוגיות

לשפר את יכולתם  לספורטאיםספק מסגרת שתעזור המחלקה תעשה את המיטב בכדי ל
 הפוטנציאל שלהם תוך הקפדה על הקניית ערכים ודרך ארץ. תולממש א

 לקה תעמיד לרשות הספורטאים מאמןהמח. 

 עפ"י כל הנהלים  באיגוד הכדורסל מחלקה תדאג לרשום את הספורטאיםה
 .לרבות ביטוח וכו'

 /71/610נהלים ותנאי הרשמה לעונת  

 .מסמך זה בסוף מופיעים בטבלה המצורפת ופרטיםעלות ההשתתפות  :עלויות  .1

טופס הפרטים בכל את : חלה חובה על כל משתתף למלא  פרטים אישיים .2

 .בקבוצהבטרם יתחיל את פעילותו  ההרשמה המצורף

 !61/91/6ההרשמה עד  פרטייש להסדיר את התשלום כולל  תשלום: .3

 לא יורשה להתאמןיסדיר את התשלום  שלאלאחר תאריך זה שחקן       

 באחת מהדרכים הבאות: את דמי ההשתתפות ניתן לשלם 

 /http://www.hugim.org.ilתשלומים באתר האינטרנט  9-בכרטיס אשראי בא. 

  המתנ"סיםאפשר להירשם במזכירות / צ'קים במזומן ב. 

 !!! במלואו טופס הרשמהלא משנה באיזה דרך מוסדר התשלום חלה חובה למלא * 

 ן את חובות וכיר את חובו לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסד

 .2015-16עונת הפעילות  מהמשפחה 

  נער  אשר יצטרף לפעילות במהלך השנה ישלם את עלות החוג לפי מספר חודשי

 פעילות בתוספת תשלום עבור הביטוח והציוד אשר יסופקו.

הכוללת תיק + פוטר+ סט  תסופק ערכת ציוד 616/9/1עד ה לנרשמים   :ציוד .4

 ד רק בהתאם למצב המלאים בחברה המספקת., לאחר תאריך זה יסופק ציואימון

 מעלות הקב' השנייההנחה  %5 -הרשמה לשתי קב' ייצוגיות תזכה ב :הנחות .5

, לא תינתן הנחה עבור מי שלא  ההנחה תקפה רק במקרה של תשלום שנתי מלא* 

 חודשים. 9השתתפו בפעילות מלאה של 

 

 מחלקת הספורט –רישום  תקנון

 1026127 תייצוגיו כדורסל קבוצות
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 נהלי פרישה: .6

  למלא טופס פרישה חתוםחייב  31/12/16 -השחקן המפסיק את השתתפותו עד 

בהתאם לתאריך בו התקבלה בקשת ויחויב בתשלום עבור מספר חודשי הפעילות 

 בתוספת תשלום עבור הביטוח והציוד אשר סופק. הפרישה

 לא יקבל זיכוי ויחויב על מלוא ,  1/1/16-האת השתתפותו לאחר  שחקן המפסיק

 סכום ההשתתפות

 תקבע. שהמחלקהבחברת הביטוח  ת מבוטחחלה חובה על כל נער להיו: ביטוח .7

 להשתתף בפעילות. שחקן שלא נרשם ולא שילם אינו מבוטח! ולא יהיה מורשה 

יתקיימו הסעות פיזור מהאימונים והסעות למשחקי חוץ בלבד )הסעות  -הסעות .8

 .אימונים בחופשות באחריות ההורים(ומשחקי בית ל

 

 הספורט מח' -עלויות ופרטים קב' כדורסל ייצוגיות   
 2016/17עונת 

 מס' יח' אימון שבועיות שם הקבוצה
מחיר 
לעונת 
 פעילות

 2600 + משחק/אימון 2 ו -קטסל בנים ה

 2600 + משחק/אימון 2 ח-ילדות ז

 3000 + משחק/אימון 3 לאומית )בני"ה+ קצרין/אביטל( ח-ילדים ז

 2600 + משחק/אימון 2 ח מחוזית )חספין(-ילדים ז

 3000 + משחק/אימון 3 )בני"ה/אביטל/קצרין( י-נערים ט

 2600 + משחק/אימון  2 )חספין/ישיבה( י-נערים ט

 2600 + משחק/אימון 2 יב-נוער יא

 

 בברכת הצלחה

 הספורט מחלקת

 מתנ"ס גולן
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  אנו הח"מ מצהירים בזאת כי קראנו את תקנון הרישום והמידע

אשר מצורף לטופס ההרשמה ומאשרים כי הבנו את האמור בו 

 והוא מוסכם עלינו במלואו.

  לצורך השלמת הליך ההרשמה יש להסדיר את התשלום לפני

 תחילת הפעילות

 

 

 

 0187186טופס הרשמה לקב' ייצוגית 
 

 sportgolan@gmail.comאו למייל:  7976677-10נא לשלוח בפקס 

 :אליה אמור להשתייך השחקן בעונה הקרובה וצההקבפרטי 

 )יש להקיף בעיגול( נוערקטסל  / ילדים / נערים / שלוחה______________       קבוצה: 

 :פרטי השחקן

 )יש להקיף בעיגול( ז/נ __________     :_______________   שם פרטי :שם משפחה

 תאריך לידה )לועזי(: ___________    _ ________________________:ת"ז

 ___ :)בשנה הבאה(כיתה              ____________ביה"ס:        ____________ :ישוב

 ___מידת חולצה __       נייד  _______________ לפון בבית _____________ט

 כתובת דואר אלקטרוני _________________________________________

 :ההוריםפרטי 

 נייד______________     שם האם_______________ 

 נייד ______________      שם האב ______________ 

 ני _________________________________________כתובת דואר אלקטרו

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                ___________________                  _____ 

שם האב/ האם                           חתימת ההורים                               תאריך                    

   


