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  2020/9201עונת  Jr. League ®LEGO ®FIRST תלתכני רישום
 -לטופס זה חתום יש לשלוח על מנת להבטיח מקומכם בתכנית, 

      info@firstisrael.org.il: דוא"לאו 153-509040466  -פקס
 תאושר הקבוצה/ות, ותשלום דמי הרישוםלאחר שליחת הטופס חתום ע"י מנהל הארגון 

            
  smBUILD TOWNBOOM 2020-9201 עונת Jr.  LeagueLEGO  FIRSTלהבטיח את השתתפותנו בתכניתאנו מעוניינים 

 

 פרטי הקבוצה:

 דוא"ל:____________________________ ______ישוב:____________________________

 מרכז קהילתי/ אחר(: /גן  /בית הספר) הארגוןשם 

 

 נייד:______________________________

כפי שמופיע במערכת הרישום  מספרי הקבוצות   / קבוצה פרטית: הארגוןשם מנהל 

FIOS: _______________________________ 

 :קבוצה פרטית/  מטעם הארגוןמנהל הקבוצה ו איש הקשרפרטי 

 

 דוא"ל:____________________________ _:_________________________שם

  

 נייד:_____________________________ :_______________________פרטיתקבוצה  /תפקיד בארגון

  _______________________________ :תפקיד בקבוצה
 

  –בחתימתי על מסמך זה, הנני מצהיר כי 
 

 בריבוע של המסלול המבוקש( V)סמן למסלולים הבאים הם:  smMISSION MOON לעונה  לקבוצהכי דמי הרישום  ילידוע  •

FIRST LEGO League Jr )750הינם   -)מסלול רגיל  ₪ 

FIRST LEGO League Jr Festival IN A BOX )650  -)מסלול חדש לשותפים בלבד  ₪ 
 

FIRST LEGO League Jr MINI Festival )600 -)מסלול חדש  ₪ 

אירוע בהשתתפות ו FIRSTהדרכה, סמינר מקצועי, ליווי ארגון : ערכת לכל מחזור פעילות לו רשומה הקבוצה יםהמסלוללושת ש •

 הכולל מדליה ותעודה לכל ילד.  1סיום

 :אמצעותב 15.3.20מחזור שני:  \ 20.11.19מחזור ראשון: עד לתאריך  , בתשלום אחד,את התשלום אנו מתחייבים להעביר •

או  מכון טכנולוגי לישראל-, חשבון ע"ש הטכניון77842233, מספר חשבון 800(, סניף מס' 10בנק לאומי ) ה בנקאיתהעבר

, תל אביב, טלפון: 14כתובת: ליסין  FIRSTמשרדי ל או במשלוח בדואר )בתאום מראש(  לפקודת הטכניון במסירה ידנית בהמחאה

077-5256428 

 באחריות הארגון לשלוח בזמן את הצ'ק כדי שיגיע ליעדו לפני התאריך האחרון לתשלום. 

 לעמוד בנוהל התשלום המצורף להלן )נספח א'(באחריות הארגון  •

[ כי בחתימתנו על מסמך זה, אנו מתחייבים לתנאי התשלום ואנו פרטית הארגון/קבוצה________]________________ידוע ל •

 2019/2020בעונת  אירוע הסיוםהעברת התשלום הנה תנאי להבטחת השתתפות הקבוצה בתכנית ובמודעים לכך כי 

 ילדים. 6מונה עד  .FIRST LEGO League Jrידוע לי כי כל קבוצת  •

  www.firstisrael.org.il/jrfllהתוכנית שכתובתו להשתתפות בתוכנית נמצא באתרידוע לנו כי כל המידע הבסיסי והשוטף הדרוש  •

מובהר בזאת כי באחריות איש הקשר ומנהל הקבוצה  ובדף הפייסבוק הייעודי לתוכנית.בעדכונים המידע הבסיסי והשוטף ישלח גם 

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

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

[ כי אחרמרכז קהילתי/גן/ /אשכול פיסבית הספר/ -ארגון]    __ _______________________________________-ידוע ל •

ישראל  FIRSTולא תחול על  הארגוןשל  הינה באחריותו הבלעדית קבוצה פרטית/אחר/בארגוןהמתקיימת  FIRST ביצוע פעילות 

 
 ילדים. באחריות הארגון/קבוצה פרטית לוודא שהורי הישראל FIRSTאתר מובהר כי ייתכנו הבדלים בין אירועי הסיום במסלולים השונים, כמפורט ב 1

 המשתתפים בתכנית מודעים לאופיו של אירוע הסיום בתכנית הרלוונטית אליהם

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
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לכל אדם ו/או  מושיגרו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג, ישירים ו/או עקיפים  ו/או על הטכניון ו/או על מי מטעמם כל אחריות לנזק

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

אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או פגיעה אשר ייגרמו  בגיןישראל ו/או מי מטעמם,  FIRSTמתחייב לשפות את הטכניון ו/או את  הארגון •

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

כאמור  הארגוןי במלוא הסכום בגינו חויבו בעקבות ו/או בקשר עם תביעה בגין האבדן או הנזק או ההפסד או הפגיעה להם אחרא

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

 מטעמם. הטכניון ו/או מי או/ו ישראל FIRST 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:   : ____________________קבוצה פרטית/שם מנהל הארגון

 

 תאריך: ______________________________ ______________________: קבוצה פרטית /חותמת הארגון

 

 

 נוהל תשלומים: -נספח א' 

 

 פרטי חשבון הבנק שלנו השתנו. הפרטים העדכניים הם: שימו לב!
 מכון טכנולוגי לישראל. -, חשבון ע"ש הטכניון77842233, מספר חשבון 800(, סניף מס' 10בנק לאומי )

 כיצד ניתן להעביר תשלום? 
 צ'ק

 החדש!הפקדה עצמית לחשבון  •

 מסירה אישית במשרד בתיאום מראש. •

 משלוח בדואר לת.ד אשר יפורסם בהמשך.  •

 רשום לטכניון. משלוח צ'ק באמצעות דואר  לא יתאפשרשימו לב!  
 העברה בנקאית 

 העברה בהתאם לפרטים המופיעים מעלה.  •

 לאחר העברת תשלום יש לבצע את הצעדים הבאים: 

צילום ובו  9040466-050למספר  WhatsAppאו מסרון  first@firstisrael.org.ilהעברת דוא"ל לכתובתנו  •
אשר  )או שם הגורם המשלם( ושם ביה"ס שם התכנית, מספר הקבוצהבציון  הצ'ק/אסמכתא על העברה בנקאית

 עבורו הועבר התשלום. 

כי  חודש לפני מועד התחרויותבאחריות מנטור הקבוצה/גורם רשמי מטעם הקבוצה ו/או ביה"ס לוודא מולנו  •
 תו.התשלום נזקף לזכות קבוצ

 תתבצע בצירוף הצגת חשבונית מטעמנו.  בהפקדה עצמית בבנקהעברת תשלום באמצעות צ'ק  •

 .רק לאחר פירעון התשלום בפועלבכל המקרים, התשלום ייזקף לזכות הקבוצה שימו לב!  •

 פירעון התשלום בפועל תתאפשר קבלת ציוד מטעמנו.   רק לאחר •

 . לנוהל תרומותלתשלום באמצעות תרומות, אנא עברו  •

  .5256428-077 \9040466-050או לטלפון  first@fisrtisrael.org.ilבכל עניין הקשור בתשלומים אנא פנו לדוא"ל  •
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