
  

FIRST® Israel  'יפו, תל אביב 14סין ילרח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il 

 

 Tech Challenge FIRST ®TCF 20/9201לתחרות  רישוםופס בקשה לט
 firstisrael.org.ilFTC@אימייל: לאו    509040466-153  –לשלוח לפקס חתום ולמלא, ליש 

 חובה למלא את כל הפרטים - 9.9.2011  תאריךלא יאוחר מה
 

  FTC 2020-9201®הרובוטיקה אנחנו מעוניינים להבטיח את השתתפותנו בתחרות 
 מאפייני הקבוצה .א

  ____________________________: ____ארגון /שם ביה"ס .1

  יישוב: ______________ מען למכתבים: __________________________________ .2

 _________________________________: דואר אלקטרוני .3

 איש קשר ואחראי הקבוצה .ב

 שם: _________________________________________ .1

 ________________________ מס' פקס:. 3      _____________________מס' טלפון: ____ .2

 ___________________דואר אלקטרוני: _. 5      _____________________מס' טלפון נייד: _ .4
 

 

 במשבצת המתאימה(: Xהם כדלקמן )יש לסמן פות תוההשת רישוםידוע לנו כי דמי ה

  ,חלקים ובו מערכת  קיט הכוללים, 12,500₪ של סךלקבוצה חדשהRev\ הדרכות, טטריקס ושני טלפונים ,
, השתתפות בתחרויות אימון והשתתפות , סמינר הדרכה מורחבבאירוע השקת העונהתוכנות, השתתפות 

 בתחרות הגמר הארצית.

  השתתפות , סמינר הדרכה מורחבהשתתפות באירוע השקת העונה,  הכוללים₪,  7,500לקבוצה ותיקה, סך של
 בתחרויות אימון והשתתפות בתחרות הגמר הארצית. 

 

  9.9.20115 -לא יאוחר מהאת התשלום אנחנו מתחייבים לשלם 

 
  ומודע לכך שהעברת התשלום הנה תנאי להשתתפות בתכנית, לתנאי התשלוםידוע לי כי בחתימתי על מכתב זה אני מסכים 

בתחרויות האימונים ובתחרות בסמינר ההדרכה בסוכות, שתתפו באירוע בעיטת הפתיחה, ואני מתחייב שחברי הקבוצה י
 ארץ.אחד ההיכלים בב 2020בפברואר או במרץ תתקיים הארצית אשר 

 

המתקיימת בבית הספר/אשכול פיס הינה באחריותו FIRST ]בית הספר/אשכול פיס[ כי ביצוע פעילות     ידוע ל_________ 
ישראל ו/או על הטכניון ו/או על מי מטעמם כל אחריות לנזק  FIRSTהבלעדית של בית הספר/אשכול פיס, ולא תחול על 

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

ין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד גישראל ו/או מי מטעמם, ב FIRSTבית הספר/אשכול פיס מתחייב לשפות את הטכניון ו/או את 
ו/או פגיעה אשר ייגרמו למי מהם ואשר להם כאמור לעיל אחראי בית הספר/פיס. כמו כן, בית הספר/אשכול פיס מתחייב 

ישראל ו/או מי מטעמם, במלוא הסכום בגינו חויבו בעקבות ו/או בקשר עם תביעה בגין האבדן  FIRSTשפות את הטכניון ו/או ל
או הנזק או ההפסד או הפגיעה להם אחראי בית הספר/פיס כאמור לעיל, וכן בגין כל ההוצאות אשר יידרשו לשאת בהן לשם 

 ההתגוננות מפני התביעות כאמור.
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בית הספר/אשכול מצהיר כי יש בידו ביטוח אחריות צד ג' כנגד כל נזק לרבות נזק גוף ו/או 
 רכוש שעלול להיגרם בעת הפעילות. 

 
 
 

 ______________________________חתימה:   : ____________________שם מנהל בית הספר

 ______________________חותמת בית הספר:  
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