
 

 

 

 

      2021/22עונת     
    

 לכבוד   

  הורי שחקני ושחקניות הכדוריד במכבי ראשון לציון!

 יש לנו בית של אליפות !!    
 !!נשיםואלופי המדינה: בוגרים קבוצות העילית שלנו 

 
 מוצלחת ,פוריה ומהנה. בריאה, אנו שמחים להודיע על פתיחת שנת הפעילות החדשה ומאחלים לכולנו שנה 

  

  – עיקרי תוכנית הפעילות

  2022 * ויסתיימו בחודשים יוני  )תאריך מדויק יינתן בהמשך(  2021 * אימוני הקבוצות יחלו בחודשים  ספטמבר

   2022ולהסתיים בחודשים מאי/יוני   2021ליגת הכדוריד צפויה להתחיל בחודשים אוקטובר/נובמבר 

  

 –  דמי רישום

 ורישום באיגוד הכדוריד. , ביגוד, ישולם מיד עם תחילת האימונים וכולל ,בין היתר, תשלום עבור בדיקות רפואיות , ציוד  -ש"ח  450תשלום בסך  

  

  – עלות שנתית

ש"ח ) את התשלום יש לשלם מיד בפתיחת העונה .ניתן לחלק התשלום השנתי לשמונה תשלומים שווים    3,480התשלום לשנת הפעילות הינו 
 כדוריד ,לכל ראשון או עשירי לחודש. -לפקודת מכבי ראשל"צבאשראי/מזומן או שיק   ש"ח כל תשלום( , 435)

  

 -הרשמה מוקדמת  

ש"ח( ותשלום לשנת הפעילות  בסך  450ש"ח )במקום  350, ישלם דמי רישום בסך 26.08.2021 מתו עד ליום  שימו לב ! שחקן שיסדיר הרש
עד לתאריך זה   במלואו יודגש, כי תעריפי ההרשמה המוקדמת יחולו רק במקרה בו יוסדר התשלום ש"ח(   3,480ש"ח )במקום  3,350
 .   בלבד

  

  – הערה

, הציוד  וכל מה שנרכש   רפואיות תבדיקוש"ח לטובת   400 יקבל החזר לפי החלק היחסי ,בקיזוז   2022שחקן שיפרוש עד סוף חודש ינואר 
   .לא יינתן החזר כספי 2022 על עזיבה לאחר סוף חודש ינואר  .ושולם עבור השחקן מראש 

  

   – ביטוח

עפ"י התיקון שבוצע בחוק הספורט, בוטלה החובה המוטלת על מועדוני ספורט לבטח את שחקניהם כאשר מדובר בתלמידים בבית ספר , אשר 
רכשו את פוליסת ביטוח התאונות האישיות המוצעת מדי שנה בבתי הספר .  החוק תוקן כדי למנוע כפל ביטוח ,הואיל וביטוח התאונות האישיות 

שעות ביממה, גם על פעילות במועדון הספורט בו התלמיד משחק .יודגש ,כי התנאי לכך הוא רכישת ביטוח התאונות  24פר חל שנרכש בבית הס
 האישיות בבית הספר בו לומד השחקן ,כאשר האחריות לרכישת הביטוח מוטלת על הורי התלמיד .  

 רשות ומומלץ!   - הרחבת ביטוח 

ספר הוא בסיסי ,מומלץ להרחיב ולרכוש ביטוח אישי ,המיועד לספורטאים, בו כיסויים רחבים יותר ובין הואיל וביטוח התאונות האישיות בבתי ה
ניתוחים ,טיפולים בעת פציעה ועוד ,אשר ביטוח התאונות האישיות בביה"ס לא מכסה. יודגש, כי רכישת הרחבה לביטוח היא באחריות  -היתר 

 כל הורה ולא מטעם המועדון! 

  

 מוצלחת ומהנה, ריאה, ב בברכת עונה 

  054-4656301 יואב נאמן            052-4570716 איריס נוימן

 מחלקת הנוער    -מנהל מקצועי      הנוער  ת מחלקת מנהל

 מכבי ראשל"צ      מכבי ראשל"צ       

  

 הצהרת הורה השחקן 

   אני ___________________הורה השחקן_____________ מאשר בחתימתי כי קראתי את המסמך וכל סעיפיו והבנתי את משמעותם.                  

 תאריך _____________   חתימה______________________         


