
 
 

 הנידון:  הצהרה וכתב התחייבות לשחקן   

אני הח"מ _________ בעל/ת ת.ז מס' ____________ שתאריך לידתי ____/__/__ ,מצהיר  

 מסכים ומאשר כדלקמן: 

היא ללא כל מטרת  22/21לעונת   מרחב צפון  הריני לאשר כי השתתפותי בליגת הוותיקים .1
רווח, כמו כן השתתפותי היא על אחריותי בלבד וכל פציעה או נזק שיגרם כתוצאה מכך מכל  

 .היא על אחריותי ,סיבה שהיא

 יש לסמן את האפשרות המתאימה 

 הריני להצהיר כי לא ביטחתי את עצמי בהתאם לאמור בחוק הספורט לרבות בתיקון מספר    ☐
 )להלן: חוק הספורט( 2018-(מתשע"ח 15)תיקון מס'  ותקנותיו 15        

 תאונות אישיות כאשר פוליסה זו עונה על  תהריני להצהיר כי ביטחתי את עצמי בפוליס  ☐     
 _________ _ ________ מס' הפוליסה ___הדרישות בחוק הספורט, בחברת הביטוח _            
 __ עד __________  ___תוקף הפוליסה מ_______           

  1בהתאם לפרק א' סעיף תקינה  שביצעתי היא הרפואיתבדיקה הומבין ש יודע אני  כמו כן , .1
תנאי הכרחי להשתתפות במשחקי הליגה, אחרת אני מפר   והיאשמופיע בתקנון הליגה כפי 

עם חתימתי על טופס זה הנני מצהיר בזאת כי   .בליגההשתתף לאת התקנון ולא רשאי 
נבדקתי על ידי רופא מוסמך בכל הבדיקות הגופניות הנדרשות ונמצא כי מצבי תקין, וכי אין  

או מגבילה אותי מלעסוק בפעילות  \רפואית המונעת ממני ו מגבלה \לי כל בעיה/ מניעה 
גופנית הכוללת מאמץ במגרשי כדורגל. עם חתימתי על מסמך זה הנני מצהיר כי הוסבר לי  

 אופי תוכנית הפעילות בליגת הוותיקים. םעל ידי מפעילי ליגת הוותיקי 
תי בפעילות הליגה  בטרם תחילת פעילו  םממפעילי ליגת הוותיקי קיבלתי הסברים מפורטים .2

על הסיכונים הנובעים מהפעילות בה ובהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הללו אני נוטל/ת על  
 עצמי מרצון סיכונים אלה ובוחר/ת להשתתף בפעילות הליגה. 

לעיל הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אשר   2לאור האמור בסעיף  .3
, ובהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות, הישירות  בליגהבמהלך פעילותי  יגרם לי 

  חר כתוצאה מפעילותא העקיפות לכל נזק, לגוף ו/או לרכוש, אשר יגרם לי ו/או לאדם   ו/או
 בליגה. הספורטיבית 

לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי ו/או לבני  המארגנים ו/או מי מטעמם,   .4
משפחתי ו/או לכל אדם אחר, לרבות נזקי רכוש גוף ונפש ו/או אובדן ציוד כלשהו, שיגרמו לי  

. אין לי ולא יהיו  האו לאחרי ה, במהלכהפעילותו/או לבני משפחתי ו/או לכל אדם אחר לפני  
נציגיהם ו/או כל מי    וצותמנהלי הקב יגה,לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי הנהלת הל 

 . שמעורב במישרין או בעקיפין באירוע
ידוע לי כי כל זמן שאשתתף בפעילות בליגה רצוי שאהיה מבוטח בביטוח עצמי מתאים  .5

 .לסיכוני פעילותי כאמור, וכי עורך הביטוח יהיה מודע ויסכים לכתב ויתור זה
בריאותי הנני אחראי לכל נזק באם יתברר כי לא צוינו על ידי פרטים מדויקים על מצב   .6

 כל אחריות לכך. עם   שייגרם לי ומסיר ממפעילי ליגת הוותיקים

 

במידה ובוטחתי בביטוח תאונות  אני הח"מ מצהיר כי בכל תקופת השתתפותי בפעילויות הליגה ,
עצמאי תהיה בתוקף ואם אבצע בפוליסה שינוי ו/או ביטול    ןהפוליסה שערכתי באופאישיות ,

,אודיע מיד למנהל הקבוצה ומנהל הליגה. )למבוטחים בפוליסת תאונות אישיות באופן עצמאי  
 כל תביעה באשר היא תתבצע מול סוכן הביטוח בלבד ופוטרת את מפעילי ליגת הותיקים.  בלבד(.

זה נכונים ואני מתחייב  כי אם הפרטים   אני הח"מ מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בטופס
 הליגה מאחריות לנזקים שעלולים להיגרם מכך.  מפעיליבהצהרה זו אינם נכונים , אני פוטר את 

  ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי לפעילות
  הליגה מאפשרים לי מפעילי עיל לא היו בליגה כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות ל 

  להשתתף בפעילות הו, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני
 .הטוב

 

 תאריך____/____/_____                                      חתימת השחקן ______________


