JALGPALLI AMETIISIKU LITSENTSI AVALDUS

Ees- ja
perekonnanimi:
Isikukood:
Klubi:

Foto
3 x 4 cm

Amet klubis:
Töötamise viis:

tasuline leping;

vabatahtlik

Töötamise lõpp:

Töötamise algus:

Tähtajalise lepingu korral

Mobiiltelefoni nr:
E-posti aadress:
Postiaadress:
Sellele aadressile
postitatakse
litsentsiomanikule igakuine
jalgpalliajakiri JALKA.
Aadressi muudatusest
palume teavitada EJL-i, et
oleks võimalik ajakirja
postitamine uuele
aadressile.

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

Kas soovite ajakirja JALKA igakuist postitust?

korteri nr:
JAH

postiindeks:
EI

Ametiisiku litsentsi tasu koos ajakirja JALKA igakuise postitusega maksab 24 eurot, mis tuleb tasuda EJL-i a/a-le nr EE927700771000533657 LHV pangas,
selgitusse märkida ametiisiku nimi ja „Ametiisiku litsents“. Isikutele, kes lisaks ametiisiku litsentsile taotlevad ka jalgpalluri litsentsi, sisaldub jalgpalluri
litsentsitasus ajakirja "Jalka" igakuine tasuta postitust.
Jalgpalli ametiisikuna kinnitan, et ma:
- olen nõus, et minu isikuandmeid töödeldakse seoses jalgpallivõistluste korraldamisega;
- olen tutvunud võistlusjuhendi ja teiste EJL-i juhatuse poolt kinnitatud jalgpallilist tegevust reguleerivate dokumentidega ning nõustun neid järgima;
- olen tutvunud võistlusjuhendi artikliga „Mängijate ja klubi ametiisikute kohustused“ ja nõustun neid täitma;
- kohustun kinni pidama lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipidest vastavalt Ausa mängu (Fair Play) põhimõtetele;
- tunnustan kehtivaid jalgpallireegleid, mis on vastu võetud FIFA ja IFAB poolt;
- täidan EJL-i, FIFA, UEFA ja klubi põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsusteid;
- kohustun hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL poolt organiseeritud või korraldatud võistluste aususe põhimõtet ning
kohustun tegema EJL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu kooskõlas EJL Distsiplinaarmäärusega;
- annan tasuta EJL-le õiguse mitteärilisel eesmärgil jalgpalli arendamiseks ja EJL-i poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja
volitada kolmandaid isikuid kasutama oma fotosid ja minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale;
- kohustun mitte osalema ei otseselt ega kaudselt, ei ise ega oma sugulaste või tuttavate kaudu Eesti jalgpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või
kihlvedudes ja teavitama igast temale teada saavast vastavast katsest otsekohe EJL-i;
- olen teadlik Eesti dopinguvastate reeglitega sätestatud keelatud ainete ja võtete kasutamise keelust;
- kasutan kõiki minule esitatavaid ja minu käsutuses olevaid isikuandmeid kooskõlas „Isikuandmete kaitse seadusega“.
EJL kinnitab, et:
- kasutab isikuandmeid ainult jalgpallivõistluste korraldamisel ja peab kinni konfidentsiaalsuse nõudest.
Vahekohtu kokkulepe: jalgpalli ametiisik ja EJL lepivad kokku, et:
- järgivad kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses EJL põhikirja või muude EJL dokumentide täitmisega, EJL
põhikirjas ning muudes EJL dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda;
- vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks
puudub EJL-il pädevus, ei pöördu ei ametiisik ega EJL tavakohtusse, vaid edastavad küsimuse lahendamiseks sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse
alusel asutatud ja Eestis tegutsevale jalgpallialasele vahekohtule, tunnustades vahekohtu otsust lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma;
- tunnustavad rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes Šveitsis Lausanne’s asuva Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) jurisdiktsiooni ning
nõustuvad selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS).

Ametiisiku nimi ja allkiri:
Klubi esindaja nimi ja allkiri:
Kuupäev:
JALGPALLI AMETIISIKU LITSENTSI AVALDUS KEHTIB KOOS ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIAGA!
Avalduse alusel registreeritakse jalgpalli ametiisik Eesti Jalgpalli Liidus ning aktiveeritakse ametiisiku litsents. Ametiisiku litsentseerimine toimub vastavalt "Jalgpalli
ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise korrale". Ametiisiku litsents annab isikule juriidilise aluse tegutseda EJL egiidi all toimuvatel võistlustel osaleva
võistkonna ametiisikuna, sh olla ametiisikuna märgitud mänguprotokollis ja viibida mängu ajal tehnilises alas. Ametiisiku litsents on tasuta ja see on kehtiv kuni
jooksva hooaja lõpuni.

