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  2020/1920עונת  League ®LEGO ®FIRSTתכנית  -כתב התחייבות
 -לולהעלותו למערכת הרישום או לשלוח טופס זה חתום יש לשלוח על מנת להבטיח מקומכם בתכנית, 

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

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

 

 פרטי הקבוצה:

 דוא"ל:____________________________ __________ישוב:____________________________

 נייד:______________________________ _______________:___________בית הספר/שם הארגון

 ________________________ מספרי הקבוצות: :______________________בית הספר/שם מנהל הארגון

 יש לציין לפחות מספר קבוצה אחד

 :בית הספר/הקבוצה מטעם הארגון מנהלו איש הקשרפרטי 

 

 דוא"ל:____________________________ _______________:_________________________שם

 נייד:_____________________________ :_________________________בית הספר/תפקיד בארגון

  ________________________:________תפקיד בקבוצה
 

  –בחתימתי על מסמך זה, הנני מצהיר כי 

 

  מתורגמים לעברית, הדרכות  התחרותש"ח הכוללים: ערכת משימה, מסמכי  2,800הינם לעונה  לקבוצהכי דמי הרישום  ילידוע

  .2020במהלך החודשים ינואר פברואר שתתקיים  השתתפות בתחרות אזורית אחתו מקצועיות לאורך העונה

  לחשבון הטכניון בבנק  ה בנקאיתהעבראמצעות , ב25.10.2019עד לתאריך  , בתשלום אחד,מתחייבים להעביראת התשלום אנו

  .לפקודת הטכניון 25.10.2019 -עד ל שז"פ או בהמחאה 77842233, מספר חשבון 800לאומי, סניף 

  נוספים, לפי ההנחיות שיפורסמו בהמשך.₪  1,000במידה והקבוצה תעלה לשלב תחרויות הגמר דמי הרישום לתחרות 

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

 . 2019/2020בעונת  וצה בתכנית ובתחרותהעברת התשלום הנה תנאי להבטחת השתתפות הקבמודעים לכך כי 

 קבוצת  כתנאי סף למועמדות הקבוצה לקבלת פרס / העפלה לשלבים הבאים בתכנית, על כל ידוע לנו כיFIRST LEGO League 

  .תלמידים 10עד  2 למנות

 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  .בהדרכות אזוריותועבר יובעדכונים שבועיים הבסיסי והשוטף ישלח גם 

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

  בהמשך עונה זו. תפתחנהלי שחתימתי על כתב התחייבות זה תקפה גם לקבוצות עתידיות מהארגון באם ידוע 

 [ 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  ,אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או פגיעה אשר  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 

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

, 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

  ,מצהיר כי יש בידו ביטוח אחריות צד ג' כנגד כל נזק לרבות נזק גוף ו/או רכוש שעלול להיגרם  הארגוןמבלי לגרוע מן האמור לעיל

 בעת הפעילות. 

 

 ______________________________חתימה:   : ____________________בית הספר/שם מנהל הארגון

 

 תאריך: ______________________________ ________: ______________בית הספר/חותמת הארגון
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