אל :ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל ,ע"ר 580446011

הנדון :התחייבות מנהל מרוץ ,מאשר מסלול ,שופט ובוחן טכני
אני ,הח"מ( ,שם מלא) _________________ ת.ז_____________ .
סמן את המתאים:
 Oמנהל מרוץ

 Oמאשר מסלול

 Oשופט

 Oבוחן טכני

 Oמזכירות
באירוע/אירועי נהיגה ספורטיבית______________________________________ ______________________ :
(יש לציין סוג האירוע/ים ,ענף/ים ומועד/ים)
מאשר בזאת ,כי אינני קשור באופן כלשהו עם גופי ההפקה בפועל ,בקשר לאירוע המוזכר לעיל ,בו אשמש בעל תפקיד ובכלל
זאת להיות בעלים ,שותף ,עובד שכיר או קבלן של גוף הממונה על הפקת האירוע כולו או חלקו ,והכל בהתאם לכללי בעלי
תפקידים באירוע נהיגה ספורטיבית ולכל דין.
כמו כן ,אני מתחייב בזאת לעמוד בהוראות כל דין ,ולרבות חוק הנהיגה הספורטיבית ,התשס"ו 2005-והתקנותשהותקנו מכוחו,
כללי הנהיגה הספורטיבית של הרשות לנהיגה ספורטיבית וההנחיות המקצועיות הספציפיות מטעם ההתאחדות בקשר
לאירועים בהם אשמש כבעל תפקיד ,הכללים הטכניים ,התקנון והכללים המשלימים הרלוונטיים לאירוע ספציפי וכן ההערות
לכללים המשלימים הללו ככל שישנן.
ככל שתפקידי מנהל מרוץ ,שופט או בוחן טכני אני מתחייב למסור דו"ח כתוב להתאחדות לספורט המוטורי בישראל ,בתוך 7
ימים מסיומו של אירוע בו אכהן כבעל תפקיד כאמור ,שיכלול סקירה כללית של האירוע הרלוונטי בקשר לתפקיד שמילאתי,
פירוט בדבר אירועים מיוחדים ו/או חריגים ,הצעות לשיפור וייעול וכן הצהרה בדבר היעדר קשר כלשהו עם גופי ההפקה לרבות
כבעלים ,כשותף ,כעובד שכיר או כקבלן.
ככל שתפקידי מנהל מרוץ אני מתחייב להשתתף בישיבת הפקת לקחים ,של ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל ,בתיאום
מראש של שבוע לכל הפחות ,לדיון באירוע/ים המוזכר/ים לעיל.
ככל שתפקידי מאשר מסלול אני מתחייב למסור דו"ח כתוב להתאחדות לספורט המוטורי בישראל ,בתוך יומיים מבחינת
המסלול הראשונית ,אשר יכלול הסתייגויות ,אישור התאמה ענפית במידת האפשר ,התייחסות לכל תוואי וכיוון אפשריים וכן
הצהרה בדבר היעדר קשר כלשהו עם גופי ההפקה לרבות כבעלים ,כשותף ,כעובד שכיר או כקבלן  .בנוסף ,אני מתחייב
לשלוח לרשות דו"ח מאשר מסלול בבוקר האירוע ,כנדרש.
ככל שתפקידי מנהל מרוץ ,מאשר מסלול ,שופט או בוחן טכני ,הריני מאשר קבלת מחירון ההתאחדות ותנאיו ומבקש לקבל
את שכרי בדרך הבאה (יש לסמן בעיגול):
 Oתלוש משכרות (יש לצרף טופס  101מלא וחתום ,צילום ת.ז .והסכם העסקה)
 Oבתמורה לקבלה (הינני עוסק פטור ,מצורף אישור ניכוי במקור)
 Oבתמורה לחשבונית מס (מצורפת חשבונית מס  /חשבון עסקה ואישור ניכוי מס במקור)
 oאחר __________________________

___________________________
שם מלא +חתימה

___________________________
תאריך

