Affiliated to the International Teqball Federation

FEDERIMI SHKOLLAVE, SEZONI 2020-2021
BENEFITET E FEDERIMIT
Pjesëmarrja për Nxënësit në Eventet Shkollore dhe Konkurrencën Rajonale te organizuar nga Federata Shqiptare e Teqball
Mbështetje nga koordinatorët lokalë në krijimin e lidhjeve klub-shkollë
Aksesi në proçesin e edukimit të Federatës Shqiptare te Teqball per mundësi specifike të trainimit të trajnerëve
Mundësitë për të bashkëvepruar me Klubet e tjera të FSHTEQ

Emri Shkolles:
Personi i Kontaktit:
Adresa:
Qyteti/Komuna

Kodi Postar:

Email:
Telefon:
Tarifa e Anetaresimit te Shkollave 2020-2021
Shkolle e Mesme

4,000 Lek

Shkolle 9-vjecare

3,000 Lek

Ju lutemi shënoni kutinë e duhur më poshtë për opsionin e përkatësisë që ju dëshironi. Pagesa mund të bëhet cash pranë
‘Federates Shqiptare të Teqballit’ ose me transferte bankare, ne numrin e llogarisë tek OTP Bank: 00001916998. Nëse paguani
me transferte bankare, ju lutemi përdorni emrin Klubit/Shoqates në referencën e pagesës dhe tregoni në formular.
Menyra e Pageses:

Cash

Banke

SHENIM:
Lojtarët që dëshirojnë të luajnë në çdo turne të Federatës Shqiptare të Teqballit duhet gjithashtu të jenë anëtarë të regjistruar
personalisht. Pagesa e plotë e anëtarëve të rinj vjetorë (kushdo i lindur 2002 ose më vonë) për sezonin 2020-2021 është 1,500
Leke. Anetaresimi mund të kryhet drejtpërdrejt me Federatën Shqiptare të Teqballit.
Përndryshe, kadetët (të lindur në 2005 ose më vonë) ose të mitur (lindur 2007 ose më vonë), duke hyrë në një turne të Federatës
Shqiptare të Teqballit për herë të parë ndonjëherë, mund të zgjedhin të paguajnë tarifën e hyrjes për "Anëtarët e paregjistruar" i
cili përfshin një tarife anëtarësim / regjistrim të Turneut/Eventit individual. Pasi një lojtar ka zgjedhur të marrë rrugën e Anëtarëve
të paregjistruar, ai / ajo duhet të vazhdojë ta bëjë këtë kur të hyjë në eventet pasuese në sezonin e tij të parë. Mundësia për të
paguar tarifën e hyrjes për Anëtarët e Regjistruar është e hapur vetëm për sezonin e parë në të cilin një i Mitur ose Kadet hyn në
eventet e FSHTEQ. Në sezonet pasuese, lojtarë të tillë pritet të paguajnë tarifën e plotë vjetore të anëtarësisë më të re dhe të
paguajnë tarifën e hyrjes për Anëtarët e Regjistruar.
Unë e pranoj që kam lexuar, kuptuar dhe pranuar të gjitha politikat, procedurat dhe aktet nënligjore të Federates Shqiptare te
Teqball, dhe pranoj t'i përmbahem këtyre gjatë anëtarësimit tim. KOPJET E DOKUMENTEVE RELEVANTE JANE TE AKSESUESHME
NGA ZYRA E FEDERATES SHQIPTARE TE TEQBALL SIPAS KERKESES.
Perfaqesuesi Ligjor, nënshkrimi__________________________________________________________Date________________

Formularët e plotësuar duhet të kthehen ose me postë në Fedraten Shqiptare të Teqballit, Rr. Pinari, Xhamia
Selite e Vjeter, Pallatet Brari sh.p.k. ose me email në: info@teqballalbania.org

