תקנון מבצע – "התאמן כפי יכולתך"
מועדון הירי ההגנתי אי.די.פי.איי ישראל ע"ר )להלן" :עמותה"( מעוניין להוזיל את מחיר
ההשתתפות באימון למחזיק כלי יריה כדין )להלן" :מתאמן"( במטווח אשדוד )להלן" :מטווח"(
ובכך לעודד את המתאמן להגיע למספר אימונים גדול ככל האפשר .בדרך זו מגשימה העמותה את
אחת ממטרותיה החשובות )להלן" :מבצע"( .להלן התנאים להצטרפות מתאמן למבצע:
 .1האימונים יתקיימו במטווח אשדוד ב 30-ימי שישי החל מיום  1.1.2021וכלה ביום
 .31.12.2021כל אימון יתקיים בין השעות  .12:00 - 07:30לא תותר כניסה לאימון
למתאמן אשר לא נרשם מראש במערכת המקוונת ו/או הגיע אחרי השעה  08:00ויום
האימון ייחשב כמנוצל על ידו.
 .2לעמותה תהא הזכות לבחור באילו ימי שישי היא תקיים אימון כאמור לעיל .לוח אימונים
יפורסם מראש.
 .3במידה והמטווח לא יהיה כשיר לקיום אימון בטיחותי ויעיל ,בין היתר מהסיבות :סגר
בריאותי ,הצפת מים ,מצב מלחמה באזור ,הפסקת חשמל ,חסימת הגישה למטווח וכו' –
יתבטל האימון המתוכנן .לצוות המנהל אימון ו/או לועד העמותה הזכות  -לסלק מתאמן
מאימון ו/או לבטל לגביו המבצע  -באם עבר עבירת בטיחות ,לפי שקול דעתם הבלעדית.
 .4ההרשמה לאימון תתבצע באופן מקוון על בסיס "מקום פנוי" בלבד .העמותה אינה
מתחייבת לשמור למתאמן מקום פנוי באימון כל שהוא .אי הופעה לאימון של מתאמן
רשום תחשב כניצול של  5ימי אימונים  -אלא אם הודיע המתאמן  5ימי עבודה מראש על
הביטול )עד ליום א' בשבוע שלפני האימון בשעה .(08:00
 .5תמורת האפשרות )"אופציה"( לנסות ולהירשם ל 30-אימונים כאמור לעיל ישלם
המתאמן לעמותה סך של  ₪ 1,000במזומן או בהעברה בנקאית לחשבון העמותה שפרטיו
בנק) 10 :לאומי( ,סניף ,937 :חשבון ,53411/31 :ע"ש :מועדון הירי ההגנתי אי.די.פי.איי
ישראל )ע"ר( .סך זה אינו כולל תחמושת אשר נמכרת ע"י המטווח בנפרד.
 .6המתאמן מאשר כי ידוע לו שמחיר השתתפות באימון שלא במבצע עומד על ₪ 150
לאימון בודד .מוסכם ,מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,כי במידה והמתאמן השתתף ב6-
אימונים לפחות יהווה הדבר תמורה מלאה לכספו.
 .7המתאמן מאשר כי ידוע לו שתשלום התמורה שלעיל הינו בגין האפשרות )"אופציה"(
לנסות ולהירשם לאימונים כאמור לעיל בלבד .לעמותה הזכות לבטל מבצע זה בכל עת.
באם תעשה כן – תוחזר התמורה למתאמן )למעט זה שהשתתף ב 6-אימונים לפחות(
באופן יחסי בניכוי ימי האימונים שהתקיימו )אם השתתף בהם המתאמן אם לאו(.
 .8המתאמן מאשר כי ידוע לו שהעמותה אינה בעלת /מחזיק המטווח והיא תלויה באופן
מוחלט ברצון וביכולת בעלת /מחזיק המטווח לאפשר לה לקיים אימונים במקום.
 .9המתאמן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הינו מחזיק כדין ברישיון תקף לכלי יריה ומעולם לא נפסל מלהחזיק רישיון כזה.
ידוע לו שעל מנת להירשם לחלק מהאימונים דרושה חברות בארגון IDPA
הבינ"ל.
הינו כשיר מבחינה בריאותית )פיזית ונפשית( לבצע אימון בכלי יריה הדורש
מאמץ פיזי ניכר ומתח נפשי לא מבוטל.
מעולם לא הורשע בעבירה פלילית כל שהיא )למעט עבירות תעבורה וחניה( .כמו
כן מעולם לא עבר עבירה הקשורה לכלי יריה כולל עבירת בטיחות.
מעולם לא סולק מאימון בכלי יריה או הודח ממועדון לאימונים בכלי יריה.
מתחייב לסייע לצוות העמותה בסידור המטווח לפני ואחרי האימון.
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