אישור ,הצהרה והתחייבות
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אני ______________ )שם( ת.ז _______________ .החתומ/ה מטה ,מבקש/ת להתאמן כשחקנ/ית
או כאורח/ת ,באימוני ___________ )להלן" :תחום הפעילות"( ,יחד עם קבוצת "_____________"
)להלן" :הקבוצה"( במתקני ____________ )אולם הבית( ו/או כל מתקן אחר ,בעונת
_____________ )להלן "שנת הפעילות"( ו/או בפגרות בין העונות ]עד סוף חודש ספטמבר של השנה
השוטפת בה ניתנת חתימתי[) ,להלן "הפעילות"( על אף שאיני משחק/ת בקבוצה זו.
ידוע לי כי כעת ,לאחר תיקון  15בחוק הספורט ,לא קיים תנאי למתן רשות להשתתף בפעילות,
לספורטאי פעיל ,בקיומו של כיסוי ביטוחי על פי חוק הספורט.
מאחר ולא רכשתי ביטוח שכזה ,חתימתי על מסמך זה ,מהווה הצהרה והתחייבות מבחינתי ,אודות
אחריות אישית שלי ,לקיומו של ביטוח ו/או לכיסוי מצב אפשרי של נזק שעלול להיגרם לי .ידוע לי כי
חתימתי ,מהווה תנאי הכרחי להקניית הזכות להשתתף באימון ו/או בכל פעילות אחרת .יחד עם זאת אין
היא בגדר תנאי מספיק.
ידוע לי כי ללא חתימה על טופס זה ,לא אוכל להשתתף בפעילות בקבוצה אפילו כאורח/ת.

.5

אני מסכימ/ה כי גדר הפעילות האמורה בקבוצה ,יכול להתבצע במתקני הקבוצה בתחום הפעילות,
במתקנים מחוץ לאתר אולם הבית ,ובאופנים שונים ומגוונים ,וכוונתי המפורשת היא לכלול התחייבות זו
גם בפעילויות נוספות מן הסוג האמור ,ואחרות.
אני מצהיר/ה מרצוני החופשי ובאופן מודע ,כי לא רכשתי ביטוח ספורט מתאים ,ואני משתתף/ת בפעילות
זו על אחריותי האישית ,ובידיעה כי אינני מבוטח/ת ,וכי נזקים שייגרמו לי – יחולו רק עליי.
כן אני מצהיר/ה כי ביכולתי לרכוש ביטוח ,ובחתימה זו אני מודיע/ה על כוונתי לוותר כלפיכם על רכישת
ביטוח כאמור ,דבר שידוע לי שמותיר אותי אחראי/ת בלעדי/ת לגורלי ,ובלא זכות תביעה כלפי אדם ו/או
גוף אחר ,במידה ואפצע או אפגע בעת הפעילות.
במידה וארכוש ביטוח על חשבוני ,הרי שגם כך ,אני מוותר/ת כלפיכם על כל טענה ו/או תביעה ואלו יהיו
בלעדית רק למול חברת הביטוח .חתימתי זו ניתנת גם בשם חליף אפשרי שלי ,חברת הביטוח.
חתימתי זו בתוקף ממועד יצירתה ,ותחול רטרואקטיבית ,וגם כלפי עתיד ,באימונים עתידיים עד סיום
העונה של המשחקים והפגרה.
ידוע לי כי לגבי השנה השוטפת הבאה ,אדרש לחתום על התחייבות נוספת וחדשה.
אני מצהיר/ה בזאת כי בריאותי תקינה ,ואני מסכימ/ה כי כל פציעה או תאונה שיתרחשו במהלך הפעילות
הספורטיבית בקבוצה ,תהיינה על אחריותי בלבד.
אני מתחייב/ת כי לא אבוא בתביעות לקבוצה או כלפי __________ )המתקן בו מתבצעת הפעילות( ,או
כלפי המאמן/ת האחראי/ת – _________ ו/או כל מי שיחליף אותו/ה זמנית בתפקידו/ה ולא כלפי
עמיתים לקבוצה – ,בגין כל פציעה ,ו/או מגבלה שתיגרם לי בעת ,בעיקבות ו/או לאחר תום הפעילות ו/או
כתוצאה מן הפעילות.
אני מתחייב/ת בחתימתי זו לפצות ו/או לשפות כל אדם או גוף שייתבעו על ידי ו/או ע"י גוף מבטח שלי
ו/או ע"י שאירי או חליפיי ,אם אלו יבחרו לתבוע בגין נזק גוף שייגרם לי בגין פעילות כאמור.
אם בעת חתימתי  /חתימת הוריי ,אני קטין/ה ,הרי שחתימה זו מחייבת אותי עם הגיעי לבגרות ,ועל
יסודה אני משתתף/ת בפעילות כבר כעת .ידוע לי כי אם לא הייתי חותם/ת ,לא הייתי מורשה להשתתף
בפעילות ,וכדי להשתתף בה ,אני חותם/ת מרצוני המלא והחופשי .זאת על אף קיומו של ביטוח אפשרי
בעבורי במסגרת מוסדות חינוך ,ובאופן רצוני ,להוכחת מתן פטור מנזקיי כלפי העמותה.
אני מצהיר/ה כי פרטיי האישיים כנקוב להלן ,נכונים ,והריני מאשר/ת זאת בחתימתי:
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תאריך החתימה ___/____/____ :פרטי הספורטאי:
שם פרטי:

.15

שם
משפחה

מס' ת.ז.

גיל

מצב
משפחתי

כתובת

טלפון

חתימה

במקרה של ספורטאי/ת קטין/ה – חתימת הורי הספורטאי/ת הקטין/ה בשמו/ה ועבורו/ה:

שם הקטין/ה ___________ :ת.ז .הקטין/ה _________ :תאריך החתימה___/__/____ :
ההורה

שם פרטי:

שם משפחה

מס' ת.ז.

האב:
האם:
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