תאריך_______________:

לכבוד,
יו"ר מאמאנט ישראל
נווה ירק

הנדון :אמנת הצטרפות למאמאנט
אמנת הצטרפות למאמאנט עונת 2019-20

אני ,בישוב /מועצה אזורית __________ מבקשים להקים ולהפעיל ליגת "מאמאנט"
לאמהות בכדורשת ביישובנו.
אנו מחויבים בזאת לשמור על עקרונות דגם ה"מאמאנט" כאשר העיקרון המוביל הינו קבוצות
הומוגניות של אמהות המייצגות בתי ספר בהם לומדים ילדיהן ,ובמועצות אזוריות לפי ישובים
ו/או אשכולות ישובים .אנו מתחייבים לפעול עפ"י תקנון מאמאנט ועפ"י חוקת מאמאנט
הארצית.
אנו נשקוד ונפעל ברוח הערכים של ה"מאמאנט" של  :חינוך להגינות בספורט ,דוגמא אישית,
קשר הורה – ילד ,הקהל רשאי רק לעודד ,תמיכה בקהילה וכד'.
אנו נשתדל להשתתף בטורנירים ,אליפויות ובאירועי "מאמאנט " ארציים המתקיימים מעת
לעת בתוכנית שנתית המפורסמת מראש ובתאום מוקדם.
אנו נשתמש באתר מאמאנט ישראל  -אתר הבית של כל קהילת מאמאנט ישראל .כל סניף
יקבל קישור עם לוגו הישוב  -אתר המאמאנט יתמלא כל העת בחדשות הקהילה ,הטבלאות
השונות ,חוויות שונות ,תוצאות משחקים ,ועד לטורנירים הארציים של מאמאנט
ועוד www.mamanet.org.il.
אנו מתחייבים להעביר למאמאנט ישראל תשלום דמי רישום בסך של  ₪ 125/135לעונת פעילות עבור
כל שחקנית וזאת עד לראשון לנובמבר בכל שנה.

ביטוח -לאור השינויים בחוק ,הנהלת עמותת מאמאנט ממליצה לכל שחקנית ואיש צוות לעשות ביטוח תאונות אישיות מתאריך
 1.9.2019ועד  ,31.8.2020למרות שאין חובה לפי החוק אבל חשוב שלכל שחקנית ואיש צוות יהיה ביטוח שיגן עליה/ו במקרה
של פציעה.
עמותת מאמאנט אינה אחראית על נושא ביטוח השחקניות בתאונות אישיות וכל האחריות הינה אישית של השחקנית
בלבד.
אנו מתחייבות כי בכל הפרסומים ,הדפסים ,החולצות ,השלטים והמודעות יוצג לוגו מאמאנט
ישראל וכן לוגו נותני החסות הארצית-במידה וישנם .ידוע לנו כי על בסיס התחייבות זו

התחייבה מאמאנט ישראל בהסכם מול נותני חסות ארציים ,ואי עמידה בתנאים אלה יכולה
לגרור נזקים ועלויות וכן אף עילה לתביעה.
אנו מתחייבות כי בכל משחק הליגה יעלו לשחק השחקניות והצוות המקצועי במדי מאמאנט .
אנו מבקשים את אישורכם להשתמש בסמל ולוגו ה"מאמאנט" בכל הפרסומים שלנו.

בכבוד רב,

__________________ __________________ ________________
________________ ____________________ __________________

