טופס א

הצהרת מועדון ואדמיניסטראטור
אל :ההתאחדות לכדורגל בישראל
מועדון הכדורגל _____________________ /מועדון הכדורגל  -מחלקת הנוער_____________ *
(להלן" :המועדון") מצהיר בזאת כדלהלן:
המועדון מתחייב למנות גורם מוסמך מטעמו שישמש כגורם הרשאי לפעול אל מול ההתאחדות בכל
הנוגע לפעולות המבוצעות באופן מקוון ובאמצעות הפורטלים של ההתאחדות (להלן:
"אדמיניסטראטור") .האדמיניסטראטור יהא איש הקשר מטעם המועדון האמון על פעילות המועדון אל
מול ההתאחדות ,על יצירת שמות משתמשים מורשים בפורטל הקבוצות לנציגי הקבוצות השונות
הפועלות במסגרת המועדון וכן יהיה האחראי על מילוי התחייבויות המועדון כלפי ההתאחדות.
המועדון מאשר כי הוא יהיה אחראי לנכונותם ותקינותם של כלל האישורים והמסמכים שיועברו על ידו
ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות האדמיניסטראטור לידי ההתאחדות לכדורגל בישראל ובפרט על כל
המידע המועבר על ידי האדמיניסטראטור ועל ידי המשתמשים המורשים מטעם הקבוצות הפועלות
במסגרתו .המועדון מודע ומאשר כי האדמיניסטראטור יהיה רשאי לקבוע את הגורמים שיפעלו בשם
המועדון בפורטל הקבוצות ובכלל זה כל פעולה שתבוצע על ידי אותם גורמים במערכות הממוחשבות
של ההתאחדות תהיה ותיחשב לכל דבר ועניין כפעולה שנעשתה על ידי המועדון או עבורו בסמכות
וברשות המועדון.
המועדון לוקח אחריות לכל פעולה של האדמיניסטראטור והמשתמשים המורשים מטעם הקבוצות
השונות הרשומות במסגרת המועדון ולא תהיה לו כל טענה כנגד פעולות אלו ,שעל פניהן נעשו או נחתמו
על ידי האדמיניסטראטור ו/או על ידי המשתמשים המורשים מטעם הקבוצות.
המועדון מתחייב לעדכן את ההתאחדות באופן מידי בכל שינוי אשר יחול בפרטים שצוינו בטופס זה
ובכללם על שינוי בזהותו של האדמיניסטראטור.
שם המועדון______________ :
מספר זיהוי (מספר עמותה\חברה)________________ :
תאריך:

______________

חותמת:

__________________

שם מורשה חתימה__________________ :
תאריך:

__________________

שם מורשה חתימה__________________ :
תאריך:

__________________

מספר זיהוי__________________ :
חתימה:

__________________

מספר זיהוי__________________ :
חתימה:

__________________

* ככל שהצהרה זאת מוגשת על ידי מחלקת נוער של המועדון המנוהלת על ידי תאגיד נפרד מהתאגיד
שמנהל את קבוצת האם ,תחתם הצהרה זאת על ידי הגוף המנהל את מחלקת הנוער באמצעות מורשי
החתימה של מחלקת הנוער.
הצהרת אדמיניסטראטור:
אני הח"מ מר/גב' _______________בעל ת.ז מס' _________________ ,מצהיר/ה בזאת כי מוניתי
כאדמיניסטראטור מטעם המועדון ואני איש/אשת הקשר בין המועדון לבין ההתאחדות לרבות לביצוע
כל פעולה שתיעשה בשם המועדון במערכות הממוחשבות של ההתאחדות .כמו כן ,אני האחראי/ת מטעם
המועדון לקיום התחייבויות המועדון ומורשי החתימה מטעם קבוצות המועדון כלפי ההתאחדות לכדורגל.
הריני מתחייב/ת שלא להעביר לאף אדם את שם המשתמש ואת הסיסמה שהונפקו לי או על שמי או על
שם המועדון וכן שלא לאפשר לאף אדם מלבדי לעשות שימוש בשם המשתמש ובסיסמה הנ"ל של
המועדון.
חתימה_____________ :

תאריך_____________ :

