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 לכבוד 
 ההורים, שחקני ושחקניות מועדון כדוריד חולון

 שלום רב,
 

 21-2020בדיקות רפואיות לעונת הנדון: 
 

מנת -עלעל פי חוק הספורט, על כל הספורטאים התחרותיים לעבור, בתחילת כל עונה, בדיקות רפואיות במכון מורשה 
 שהשחקן/נית יהיה רשאי להתאמן ולשחק במסגרת הליגה

הבדיקות אנו נבצע את הבדיקות לכל מחלקת הנוער באופן מרוכז. השנה הספורטאים ייבדקו בדיקות רפואיות ללא מאמץ. 
 , חולון57פרופסור שור רחוב  - 1ע"פ החלוקה בטבלה למטה  במכון  הקרובים ימי שישיבייערכו 

המלצתנו היא לשלוח עם הילד את הסכום . ביום הבדיקה 1התשלום יעשה ישירות ע"י הנבדק למכון שימו לב! 
 .המחירים הנ"ל תקפים אך ורק לביצוע הבדיקה ביום המרוכזבמזומן ע"פ העלות הרשומה למטה. שימו לב, 

 להגיע לבדיקה עם הטפסים המצורפים מלאים: חובה

  על הטופסחתימת ההורה חובה  - 1רפואי למכון טופס שאלון  .1
 חלק א' ו ב' בלבדלמלא  –טופס בדיקה רפואית של איגוד הכדוריד  .2
שלא שיחק בליגה בעונה או שחקן חדש ואשר לא העבירו עדיין טופס זה לילדים העולים לכיתה ז'  –טופס ירוק  .3

 .הקודמת

 !יש להגיע עם מסכה יאלץ לעשות זאת באופן עצמאי.שחקן שלא ייבדק במסגרת השעות המפורטות בטבלה למטה 

 עלות:

  בהצגת כרטיס חבר בלבד ₪ 50 –חברי כללית מושלם 

  40 –חברי מכבי ומכבי מושלם ₪ 

  60 –שאר הקופות ₪ 

 
 כרטיס אשראי / " 1באמצעות המחאה לפקודת "מכון במזומן / 1למכון  ניתן לשלם

 ניסים פלח לשאלות, ניתן למנהל המקצועי, 

 מועדון(מקום יהיה נוכח מאמן מהבקבוצות )ימים ולהלן שעות הבדיקות הרפואיות והחלוקה לפי 

 שעת בדיקה שם קבוצה תאריך

 09:00 בנים ז 21/8

 09:45 בנים ח 21/8

 10:15 בנים ט 21/8

 10:45 יב -בנים  י 21/8

 09:00 בנות ז 28/8

 09:45 בנות ח  28/8

 10:15 יב-בנות ט 28/8

 
 בברכה, 

 מועדון כדוריד חולון





  הצהרה ואישור על ביצוע בדיקות רפואיות

 ___________ לעונת
 

   איגוד הכדוריד בישראל–טופס בדיקה רפואית

  : הצהרת הספורטאי–' חלק א

  _________________________________מקבוצת __________   תאריך לידה _____________ . ז.ת)  שם מלא(, ____________________ מ"אני הח

  :מצהיר בזאת כי

     אשר עלול למנוע ממני אפשרות להשתתף במשחקים ובאימונים של  קבוצתי או לפגוע , בשנה האחרונה ממועד האחרון לבדיקתי לא חל כל שינוי במצבי הבריאותי.   1
  .   בהשתתפותי כאמור   

  .כי הנני כשיר להשתתף בתחרויות ובאימונים של קבוצתי, אשר אישר בפני___, _______________ר "י ד"מ נבדקתי ע"לצורך חידוש פעילותי בעונה הר.   2

  .חידוש רישומי באיגוד להוצאת כרטיס מתחרה עבורי ולהשתתפותי בתחרויות של קבוצתי/כי נכונות הצהרה זו הינה תנאי לרישומי, ידוע והוסבר לי.   3

  .גוד ואהיה צפוי להעמדה לדין משמעתייבוטל רישומי באי, ל כוזבת"אם יווכח כי הצהרתי הנ.   4

            בכל , בין במישרין ובין בעקיפין, או מי מטעמו או בשמו אינו ולא יהיה אחראי בכל צורה שהיא/וכי האיגוד ו, כי הצהרתי זו הינה על אחריותי הבלעדית, ידוע לי .   5

  .אימוניםאו ה/ח פטירה במהלך המשחקים ו"או חו/  מקרה של פציעה ו   

  או כל גוף שלטוני והנני משחררם /ל ו"או שלטונות צה/או מוסד רפואי ו/ לטובת האיגוד לגבי כל גוף וכתב ויתור על סודיות רפואיתחתימתי על הצהרה זו מהווה גם .   6
  .או מסמכים לגבי מצבי הבריאותי/ין מסירת מידע ואו תלונה בג/מחובת שמירה על סודיות רפואית לגבי מצבי הבריאות ולא תהיינה לי כלפיהם כל טענה ו     

  

  :ולראיה באתי על החתום             

  

  _________________________חתימת הספורטאי             ___________________                           : תאריך

  )ימולא במקרה והספורטאי קטין( 'חלק ב

  :יןאו אפוטרופוס במקרה ומדובר בקט/חתימת הורה ו
  ______________________________אפוטרופוס /של ההורה. ז.ת____________________________  אפוטרופוס /שם ההורה____________  תאריך 

  

  ______________________________ אפוטרופוס  /חתימת ההורה                     

  

  .הטופסשל ' התחיבות ואישור לכל האמור בחלק א, חתימתנו  מהווה הצהרה

  הצהרת הקבוצה'    חלק ג

  :מצהירים ומאשרים בזה כי) שם הקבוצה(____________________________________ מ המורשים לחתום בשם קבוצת "אנו הח

           הבדיקות    מטעמה של הקבוצה ועבר את כל_________________________ ר "י  ד"נבדק ע) שם הספורטאי(_______________________ הספורטאי .   1
  .י תקנון האיגוד" ועפ1977ז "התשנ) בדיקות רפואיות( ותקנות הספורט 1988ח "י חוק הספורט התשמ"    הרפואיות כמתחייב עפ  

  .___________________הספורטאי נמצא כשיר לשחק בעונת המשחקים .   2

  .הרפואיות   של   הספורטאי   נמצאים   בחזקתה   של   הקבוצה   ובמשמרתההאישורים  והמסמכים   הרפואיים  הנוגעים   לבדיקות   .   3

  .כללי הסודיות הרפואית חלים עלינו בכל הקשור לתוכנם של מסמכים רפואיים אלה.   4

     או הנזק / האיגוד במלוא סכום ההפסד ואנו מתחייבים לשפות את, או נזק/ל כוזבת וכי כתוצאה מכך יגרם לאיגוד הפסד ו"אנו מאשרים כי אם יווכח שההצהרה הנ.   5

  .    שיגרמו לו וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של האיגוד  

  .מ יהיו צפויים להעמדה לדין משמעתי"יבוטל רישומו של הספורטאי באיגוד והקבוצה והח, ל כוזבת"כי אם יווכח שההצהרה הנ, ידוע לנו.   6

  

  _______________________תאריך   

  

  ______________________            כ הקבוצה "חתימת ב_____________________                               החותם שם 

  

  ______________________            כ הקבוצה "חתימת ב_____________________                               שם החותם 

  
  

  חותמת האגודה

  ור רופאאיש'     חלק ד

  ___________________מקבוצת , __________________ בדקתי את הספורטאי______________ מאשר כי ביום ______________________ ר "מ ד"אני הח

פעילות ספורטיבית  וכי מצאתיו כשיר רפואית ללא כל הגבלה ל1997ז "התשנ) בדיקות רפואיות( ותקנות הספורט 1988ח "כמתחייב מהוראות חוק הספורט התשמ

  .________________כספורטאי לעונת המשחקים 

  ______________רשיון ' מס______________________________  שם הרופא _____________  תאריך 

  

  ______________________חותמת __________________  חתימה 

  
  

  חותמת התחנה לרפואת ספורט



משה מיכאלי

GilShamai
Typewriter
הכדוריד

GilShamai
Typewriter
מועדון כדוריד חולון

GilShamai
Typewriter
ילדים

GilShamai
Typewriter
טופס ירוק

GilShamai
Typewriter

GilShamai
Typewriter




