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  2020/2019עונת  League ®LEGO ®FIRSTתכנית  -כתב התחייבות
 Season Pass מסלול

טופס זה לשלוח ולהעלותו למערכת הרישום או לחתום על גבי הטופס יש על מנת להבטיח מקומכם בתכנית, 
 -לחתום 

      fll@firstisrael.org.il: דוא"ל
 ותשלום דמי הרישום תאושר הקבוצה/ותלאחר שליחת הטופס חתום ע"י מנהל הארגון 

 20/2019עונת Season Passבמסלול  LEGO League FIRST להבטיח את השתתפותנו בתכניתאנו מעוניינים 

 פרטי הקבוצה:

 דוא"ל:____________________________ __________ישוב:____________________________

 נייד:______________________________ _______________:___________בית הספר/שם הארגון

 ________________________ מספרי הקבוצות: :______________________בית הספר/שם מנהל הארגון

 לציין לפחות מספר קבוצה אחדיש 

 :בית הספר/מנהל הקבוצה מטעם הארגוןו איש הקשרפרטי 

 

 דוא"ל:____________________________ _______________:_________________________שם

 נייד:_____________________________ :_________________________בית הספר/תפקיד בארגון

  ________________________:________תפקיד בקבוצה
 

  –בחתימתי על מסמך זה, הנני מצהיר כי 

  מתורגמים לעברית, הדרכות  העונהמסמכי , ש"ח הכוללים: ערכת משימה,  1,500הינם לעונה  לקבוצהכי דמי הרישום  ילידוע

 בית הספר/אשכול פיס/אחר( -השיא יאורגן על ידי הארגון )ארגון  עאירוהדרכה לקראת קיום אירוע שיא. ו מקצועיות לאורך העונה

 (.2020ויתקיים עד לסוף שנת הלימודים )יוני 

 בשונה ממסלולים אחרים הפועלים במסגרת תוכנית לי כי  ידועFIRST LEGO League ,מסלול  Season Passהינו 

הרשומות במסלול זה לא יוכלו לקחת חלק בתחרויות האזוריות ו / או הגמר המאורגנות על  ות/וקבוצה תחרותי לאמסלול 

 .ישראל FIRSTידי 

 לחשבון הטכניון בבנק  ה בנקאיתהעבראמצעות , ב27.2.2020עד לתאריך  , בתשלום אחד,את התשלום אנו מתחייבים להעביר

  .לפקודת הטכניון 27.2.2020 -עד ל שז"פ או בהמחאה 77842233, מספר חשבון 800לאומי, סניף 

 בית הספר/הארגון[ כי בחתימתנו על מסמך זה, אנו מתחייבים לתנאי התשלום ואנו ________________ידוע ל[________

 . 2019/2020בעונת העברת התשלום הנה תנאי להבטחת השתתפות הקבוצה בתכנית מודעים לכך כי 

 שהורי ולאשר לוודא  בית הספר/הארגוןבאחריות  תלמידים 10עד  2 למנות הקבוצ בתכנית, על כל פעילות כתנאי סף ל ידוע לנו כי

, בהתאם להנחיות לקיים אירוע שיא בתום השנההוא מתחייב וכן  טופס הסכמה וויתורחתמו על המשתתפים בתוכנית התלמידים 

 . ישראל FIRSTשיישלחו על ידי המפורטות 

 התוכנית שכתובתו  ידוע לנו כי כל המידע הבסיסי והשוטף הדרוש להשתתפות בתוכנית נמצא באתרfirstisrael.org.il/fll.  המידע

מובהר בזאת כי באחריות איש הקשר ומנהל הקבוצה מטעם  .בהדרכות אזוריותועבר יובעדכונים הבסיסי והשוטף ישלח גם 

 הארגון/בית הספר להתעדכן במידע הבסיסי השוטף המפורסם באתר, וכן בדיווחים שיפורסמו בו מעת לעת. 

  בהמשך עונה זו. תפתחנהידוע לי שחתימתי על כתב התחייבות זה תקפה גם לקבוצות עתידיות מהארגון באם 

 [ כי ביצוע אחר/בית הספר/אשכול פיס -ארגון]    __ _______________________________________-ידוע ל

ישראל ו/או על  FIRSTולא תחול על  הארגוןהינה באחריותו הבלעדית של  בית הספר/בארגוןהמתקיימת  FIRST פעילות 

לכל אדם ו/או רכוש  מושיגרו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג, ישירים ו/או עקיפים  הטכניון ו/או על מי מטעמם כל אחריות לנזק

 כתוצאה מביצוע הפעילות ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל הקשור ו/או הכרוך בביצוע הפעילות. 

 מתחייב לשפות את הטכניון ו/או את  הארגוןFIRST  ,הפסד ו/או פגיעה אשר אובדן ו/או נזק ו/או  בגיןישראל ו/או מי מטעמם

ישראל ו/או מי  FIRSTמתחייב לשפות את הטכניון ו/או  הארגון. כמו כן, הארגוןייגרמו למי מהם ואשר להם כאמור לעיל אחראי 

מטעמם, במלוא הסכום בגינו חויבו בעקבות ו/או בקשר עם תביעה בגין האבדן או הנזק או ההפסד או הפגיעה להם אחראי 

, לרבות הוצאות משפט, כאמור לעיל, וכן בגין כל ההוצאות אשר יידרשו לשאת בהן לשם ההתגוננות מפני התביעות כאמור הארגון

 מטעמם. הטכניון ו/או מי או/ו ישראל FIRST והכל מיד עם דרישתם הראשונה של

  ,לרבות נזק גוף  יםנזקאחריותו החוקית ללכיסוי  חבות נאותים יביטוחב הינו מבוטחמצהיר כי  הארגוןמבלי לגרוע מן האמור לעיל

בגין  ישראל FIRSTהטכניון ו/או את  , וכי הביטוחים יורחבו לשפות אתלהיגרם בעת הפעילות יםשעלול ו/או נזק כספי ו/או רכוש

 . אחריות שתוטל על מי מהנ"ל למעשים ו/או מחדלים מצד הארגון והבאים מטעמו

 ______________________________חתימה:   ____________________: בית הספר/שם מנהל הארגון

 

 תאריך: ______________________________ : ______________________בית הספר/חותמת הארגון
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