קול קורא למנהלי מועדונים/מאמנים/שחקני טניס להענקת מלגות מטעם
"קרן ווילסון ישראל"
תמיכה לשחקנים
שנת תשע"ט 2019 -
 .1הזמנה
 .1.1איגוד הטניס בישראל בשיתוף קבוצת בן דרור ,יבואני במותג  , Wilsonמזמינים בזאת את
מנהלי מועדוני הטניס ,המאמנים ושחקני הטניס ברחבי הארץ ,להגיש בקשות לצורך הענקת
מלגות תמיכה לשחקנים פעילים ,בשנת תשע"ט (( )2019להלן" :בקשה") והכל בהתאם
להוראות התקנון ,המתפרסם באתר איגוד הטניס  .www.ita.co.ilהוראות התקנון משלימות
את האמור בקול קורא זה.
 .1.2גובה כל תמיכה יעמוד על סך  . ₪ 10,000המלגה תמומן באמצעות "קרן ווילסון ישראל".
 .1.3טניסאים החברים באיגוד הטניס העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן ,מוזמנים להגיש
בקשה לצורך הענקת מלגות תמיכה לטניסאים פעילים.
 .2תנאי הסף להגשת הבקשה
רק מגיש בקשה העומד בכל התנאים המפורטים להלן רשאי להגיש בקשה:
תנאי הסף ביחס למגיש הבקשה:
מגיש הבקשה הינו חבר באיגוד הטניס בישראל ,שחקן טניס פעיל המשתתף
2.1
בתחרויות המתקיימות מטעם איגוד הטניס.
מגיש הבקשה מתאמן באופן סדיר במסגרת מועדון ,או במסגרת פרטית ,וכי נמצא
2.2
במסגרת לימודים סדירה (בי"ס יסודי/תיכון).
מגיש הבקשה הינו בעל אזרחות ישראלית וגילו אינו עולה על  21שנים.
2.3
 .3אופן הגשת הבקשות
ניתן להגיש בקשות עד ליום ג'  30אפריל  2019באמצעות טופס בקשה (לעיל
3.1
ולהלן" :טופס הבקשה") המצוי באתר האינטרנט של איגוד הטניס בקישור הבא:
www.ita.co.il
יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.
3.2
איגוד הטניס ידון אך ורק בבקשות ,אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה .
3.3
איגוד הטניס רשאי שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ,ו/או שלא בהתאם לתנאים
3.4
הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא .
איגוד הטניס רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ,ו/או
3.5
לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
איגוד הטניס רשאי ,אך לא חייב ,לפנות למבקשים בבקשה להבהרות ,ו/או השלמות,
3.6
של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר ,הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות.
שאלות בנוגע לקול קורא ,יש להפנות למזכירת איגוד הטניס ,גברת אילנה ריף
3.7
פרייזלר ,בדואר אלקטרוני שכתובתו ,www.ita.co.il :תחת הכותרת" :בקשה
למלגת "קרן ווילסון ישראל".
מסמך זה הינו לצורך הנחייה בלבד ,והאמור בו כפוף להוראות התקנון  ,אין לראות
3.8
בו כל מסמך מחייב.

