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   הלן: ההתאחדות"()ל, ספורטאי להתאחדות הישראלית לטאקוונדו )ע"ר( טופס רישום

 לשון זכר כלשון נקבה  
 יאור המבנה המשפטי של ההתאחדות ת (1)
 58-000-4968הינה עמותה רשומה מספר  ההתאחדות -
 התאחדות הינו כמפורט בתקנון העמותה. המשפטי של ההמבנה  -

 ישום זים בעת הרדים מרכ פרטי בעלי התפקי( 2)

 טלפון  תפקיד שם  
 02-6780175 מנהל ה יו"ר ועד יוסף -שמשון חי
 02-6780175 מנכ"ל  מישל מדר
 02-6780175 גזבר דורי רוזנר

 02-6780175 מזכיר לך קליאוטלי
 02-6780175 רו"ח  מזרחי  וד ד

 פורטאי בהתאחדות הס ן י שיחול לענייתן המשמעת והקוד הא קנו ת (3)
 tkd.com/-.isrhttp://wwwמופיעים באתר ההתאחדות    קוד האתיוה דות  של ההתאח ת  שמע ן המ תקנו 

 י נתהש בעת הרישוםוהתחייבות אחרות  ות בכל הקשור לתשלומים להתאחדותוראה( 4)
, תשלומים אלה אינם 11ש"ח בשנה עד גיל  30סך וב 12ש"ח בשנה מגיל  70הספורטאי מחויב בתשלום דמי רישום שנתיים בסך 

 ם או כל אירוע אחר.או שההתאחדות משתתפת בה השתתפות הספורטאי באירועים שההתאחדות תארגןר כוללים תשלומים עבו
הזהות של אחד  ום העתק תעודת זהות שלו או העתק הנספח של תעודתישהרבנוסף, הספורטאי מחויב למסור להתאחדות בעת 

 . תמונת דרכון של הספורטאי, בו רשום הספורטאי וההורים

 ור לשחרור ספורטאי או מעבר שלו למועדון אחר קשוראות בכל ה ה( 5)
 . 1997 -מידע בטופס הרשמה לאגודה(, תשנ"ז כמפורט בתקנות הספורט )

 ובדיקות רפואיות )להלןף "הביטוח"( פורטאיהס תאונות אישיות טוחביל רשו וראות בכל הקה( 6)
לחוק הספורט, ולהעביר את    קה רפואית בהתאםעבור בדילבהתאם להנחיות ההתאחדות, ו  רכוש את הביטוחל  המועדוןות  באחרי

 . עת הרישוםב ותאישור ביצוע הבדיקה ותוצאותיה להתאחד

 ים הקשורים בכך, לרבות ההשתתפות העצמית של הספורטאי מוהתשלו וראות בכל הקשור לטיפול רפואי ה( 7)

 במסגרת פעילות ההתאחדות שצולמו  שימוש בתמונותהקשור ל הוראות בכל( 8)
ש בשמי, בדמותי, תמונותיי, הישגיי וכיו"ב לכך שההתאחדות תעשה שימון בזאת את הסכמתי המוחלטת והבלתי חוזרת  נותהריני  

דות, וזאת מבלי  כל צרכיה האחרים של ההתאח דות לרבות לצרכי פרסום לאומי ובינלאומי, חדשות אואחלצרכיה השונים של ההת
ית שור פרטני ממני לפני עשיאי וש האמור ומבלי שתידרש ההתאחדות לקבלשימתמורה בגין עשיית ה ו זכאי לכלי ו/אשאהיה רשא

 .ענףכל שימוש, בהווה ובעתיד גם לאחר פרישתי מה

 בתוספי תזונהימוש בסמים ו הוראות ש( 9)
 //:gov.il/sport/Pages/default.aspxmcshttp.ראה אתר  הספורט לבהתאם למפורט בהנחיות מנה

............................................................................... .................................................................................. .............. ........... 

ו   , י, החתום מטה הננ  כי קראתי  כולל הפרט הבנ מאשר  זה,  רישום  בנוגע  תי את כל תנאי טופס  כל    לביטוח ים  זה  ובכלל  של הספורטאי 
 . בכל הנ"ל התשלומים הקשורים  ו   בסמים   קוד אתי, איסור שימוש , שימוש בתמונות,  וטיפול רפואי ר רפואי  הקשור לביטוח, אישו 

  המועדון:  שם      הספורטאי: חה ומשפשם 

  :  אמןשם המ         : מין

    : כתובת        :לידהתאריך 

   :  טלפון         :ת.ז.

  : דוא"לכתובת 

 : רטאי קטין( אצל ספו   )חובה   האם האב/      הספורטאי:  - ת וחתימ 
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