JÄÄHOKIMÄNGIJA LITSENTSI AVALDUS
Eesnimi:
Mängija
foto
3 x 4 cm

Perekonnanimi:
Isikukood:
Postiaadress*:

maakond:
vald:
haldusüksus (linn, alev,
küla):
tänav / talu:
maja nr:

korteri nr:

postiindeks:
Telefoni nr:
E-posti aadress:
Haridus:
Kool, kus mängija õpib (täisnimi):
Klubi, kuhu mängija registreeritakse:
Mängijana kinnitan, et:
- olen regulaarselt käinud tervisekontrollis ja mul ei ole vastunäidustusi spordiga tegelemiseks;
- olen nõus, et minu isikuandmeid töödeldakse seoses jäähokivõistluste korraldamisega;
- annan Eesti Jäähokiliidule (EJHL) õiguse tasuta mitteärilisel eesmärgil jäähoki arendamiseks ja EJHL
poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid kasutama
minu fotosid ja minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaa
visuaalseid
lseid materjale (kaasa arvatud minu nime,
asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, embleemi ja mängijasärgiga (sealhulgas
särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);
- täidan Rahvuvahelise Jäähokiliidu (IIHF), EJHL
EJHL-u ja klubi põhikirja,
hikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel
ja nendega kooskõlas vastu võetud jäähokialaseid otsuseid;
- olen tutvunud EJHL mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriva korraga;
- olen teadlik dopinguainete ja meetodite kasutamise keelust ning nõustun a
andma
ndma dopinguproove vastavalt
Eesti dopinguvastastele reeglitele (EDR);
- hoidun igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJHL poolt organiseeritud või
korraldatud võistluste aususe põhimõtet, ning kohustun tegema EJHL
EJHL-ga
ga täielikku koostööd võitlemaks
selliste tegude vastu.
EJHL kinnitab, et:
- kasutab mängija isikuandmeid ainult jjäähokivõistluste
võistluste korraldamisel ja peab kinni konfidentsiaalsuse
nõudest.
Vahekohtu kokkuleppe: mängija ja EJ
EJHL lepivad kokku, et:
- järgivad kõikides Eesti-sisestes
sisestes jjäähokialastes
alastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses EJHL
EJ
põhikirja või muude EJHL
L dokumentide täitmisega, EJ
EJHL
L põhikirjas ning muudes EJHL
EJ
dokumentides
ette nähtud vaidluste lahendamise korda; vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi
saamiseks,
aamiseks, samuti nende Eesti
Eesti-siseste jäähokialaste
alaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJHLEJ
l pädevus, ei pöördu ei mängija ega EJ
EJHL
L tavakohtusse, vaid edastavad küsimuse lahendamiseks
sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse alusel asutatud ja Ee
Eestis
stis tegutsevale jäähokialasele
j
vahekohtule, tunnustades vahekohtu otsust lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma;
- tunnustavad rahvusvahelistes jjööhokialastes
alastes vaidlustes Shveitsis Lausanne’s asuva Rahvusvahelise
Spordi Arbitraažkohtu (CAS) jurisdi
jurisdiktsiooni
ktsiooni ning nõustuvad selle menetluskorraga (Code of Sports-related
Sports
Arbitration of the CAS).
Mängija nimi ja allkiri*:
Klubi esindaja nimi ja
allkiri:
Kuupäev:
* Alla 18-aastase
aastase mängija puhul kirjutab taotluse alla mängija vanem või tema seaduslik hooldaja
JÄÄHOKIMÄNGIJSA LITSENTSI
ITSENTSI AVALDUS KEHTIB KOOS ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI
KOOPIAGA!
Litsentsi taotlemiseks hooajaks tuleb EJHL-le esitada käesolev „Jäähokimängija
äähokimängija litsentsi avaldus“. Litsentsi
eest tasumine toimub klubile ja klubi arveldab EJHL-iga otse.Jäähokimängija litsentsi tasu hooajal 2019/20
on Eesti Laste- ja Noorte Meistrivõistlustel osalevatele lastele
lastele,, kes mängivad poolel väljakul 15 eurot ja üle
väljaku mängivate noorte litsentsi tasu on 20 eurot. Eesti Meistriliigas osalevatele mängijatele 30 eurot.
Peale 01. septembrit 2019.. a ostetud jjäähokimängija litsents kehtib kuni hooaja 2019/20 lõpuni.

