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כדוריד

המשך בעמוד הבא או מעבר לדף בטופס דו צדדי

המשך מעמוד קודם או מעבר לדף בטופס דו צדדי

הצהרה
ההצהרה הנה לספורטאי ו/או לאפוטרופסו במקרה של קטין
)כל הכתוב בלשון זכר כוונתו גם בלשון נקבה ולהפך(

אני הח"מ ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1הפרטים שמסרתי בטופס ההצטרפות הינם פרטים מלאים ומדויקים.
 .2ברצוני להצטרף לפעילות בעמותה וקבוצת הספורט ובאמצעותה לאיגוד הרלוונטי .
 .3תקנון .אני מקבל עלי את תקנוני העמותה כפי שפורסמו באתר העמותה ובהצטרפי לענף ספורט גם את תקנון איגוד
הספורט הרלוונטי אליו הצטרפתי )ניתן לעיין בפרסומים הרשמיים( ,ומתחייב לפעול בהתאם להם.
 .4ביטוח .ידוע לי כי במסגרת פעילותי בפעולות העמותה ובאיגוד הספורט הן כספורטאי/מאמן/פעיל במועדוני והן בייצגי את
האיגוד ,אהיה מבוטח/ת רק עפ"י הביטוח המתחייב בחוק הספורט ובתנאי שהעברתי את כל המידע כנדרש לידי העמותה .נא
לשים לב לתנאי ההשתתפות העצמית במופיע בחוק הספורט ,ותקנותיו.
 .5רפואי .ידוע לי כי במסגרת פעילותי בפעולות העמותה ובאיגוד הספורט הן כספורטאי במועדוני והן בייצגי את האיגוד,
אני מחוייב לעבור את הבדיקות הרפואיות ואת חובת הדיווח המתחייב בחוק הספורט ,אשר יקבע כי הנני כשיר/ה מבחינה
בריאותית להשתתף בפעילות ספורטיבית תחרותית ,לרבות אימונים של קבוצתי ואיגוד הספורט.
אני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי שיחול במצב בריאותי להנהלת העמותה .הנני כפוף לכל דין של חוק הספורט,
חוקי האיגוד היציג וחוקי ההתאחדות העולמית כולל בדיקות סמים תקופתיות.
 .6שיפוטי .ידוע לי כי במסגרת פעילותי בפעולות העמותה ובאיגוד הספורט הן כספורטאי במועדוני והן בייצגי את האיגוד,
אני מחוייב להליכים המשמעתיים והשיפוטיים עפ"י תקנון העמותה ,חוק הספורט ,תקנוני האיגוד הרלוונטי .ותקנוני ההתאחדות
העולמית הרלוונטית.
 .7ידוע והוסבר לי כי נכונות הצהרה זו הנה תנאי לרישומי/חידוש רישומי באיגוד להוצאת כרטיס מתחרה עבורי
ולהשתתפותי באימונים ותחרויות של קבוצתי ואיגוד הספורט.
 .8אם ייווכח כי הצהרתי הנ"ל כוזבת ,יבוטל רישומי ואהיה צפוי/ה להעמדה לדין משמעתי.
 .9אחריות .ידוע לי כי הצהרתי זו הנה על אחריותי הבלעדית ,וכי האיגוד ו/או מי מטעמו או בשמו אינו ולא יהיה אחראי בכל
צורה שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,למעט המכוסה בחוק הספורט.
 .10ויתור על סודיות רפואית .חתימתי על הצהרה זו מהווה גם כתב ויתור על סודיות רפואית ומכל סוג לטובת העמותה,
האיגוד לגבי כל גוף ו/או מוסד רפואי ו/או שלטונות צה"ל ו/או כל גוף שלטוני ,ההתאחדות העולמית הרלוונטית והנני משחררם
מחובת שמירה על סודיות רפואית לגבי מצבי הבריאות ולא תהיינה לי כלפיהם כל טענה ו/או תלונה בגין מסירת מידע ו/או
מסמכים לגבי מצבי הבריאותי .כמו כן מסמיכתם להזמין לי כל בדיקה רפואית נדרשת ולקבלה בשמי על פי חוק הספורט .המידע
לא יהיה נגיש לציבור כמובן וישמש רק את הנדרש בחוק הספורט .אלא אם נקבע בחוק אחרת.
 .11שינוי סטטוס .הנני מתחייב לידע מידית את מנהלי העמותה בכל שינו העלול להשפיע את אחד הנתונים המרכזיים .שינוי
מצב בריאותי כמתחייב מחוק הספורט .שינוי סטטוס לצרכי ביטוח ספורטאים לפי חוק הספורט.
 .12ייפוי כוח .הנני מיפה את כוחו של מנהל העמותה או בא כוחו ,לחתום בשמי ברוח הצהרתי זו על כל מסמך הנוגע
לפעילות המועדון כגון :הזמנת בדיקות רפואיות ,קבלת תוצאותיהן ,הרשמה לאיגוד ,לתחרות ,הגשת ערעורים ,הרשמה למחנות
אימון ,העברות ,מועמדות למעמד ספורטאי בצה"ל וכד'.
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