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 תאריך _______________          לכבוד
 איי.אף.פי.או כדורגל מקצועני בישראל )ע"ר(

 
 

 השתתפות במחנה לשחקנים ללא חוזה בין התאריכים ___________________________  הנדון:
 
 

הח"מ שם מלא ________________________ ת.ז. ________________________ נייד ___________________ 
שמאורגן  המחנה( –אימייל _____________________________ מבקש להשתתף במחנה לשחקנים ללא חוזה )להלן 

 ם( .ארגון השחקני –על ידי  איי.אף.פי.או כדורגל מקצועני בישראל )ע"ר( )להלן 
 
 

 הריני מצהיר כי אני שחקן מקצועני ששיחק בעונה האחרונה בקבוצת _____________________________.
 
 

 מחנה.בפעילות במסגרת הלהשתתף  בעל כושר גופני מספק על מנתהריני מצהיר כי אני כשיר בריאותית ו
 
 

אימונים  10 -שבועות כ 3סה"כ  –באצטדיון ר"ג ידוע לי כי המחנה מורכב מאימוני כושר בים ובאולם וכן אימונים במגרש 
ושני משחקי אימון. הריני מתחייב להשתתף בכל האימונים והמשחקים לפי דרישת המאמנים והצוות המקצועי, למעט 

מובהר וידוע לי כי ארגון במקרה יחיד בו אחתום בקבוצה תוך כדי המחנה ואתחיל באימונים תחת אותה קבוצה. 
 ח לי ואינו מחויב למצוא לי קבוצה ו/או להבטיח לי חתימה על חוזה עתידי בקבוצה כלשהי.השחקנים אינו מבטי

 
 לכל אימון/משחק שאעדר ₪ 1,000יחייב אותי בתשלום של ידוע לפי כי אי ההשתתפות בפעילויות המחנה כאמור לעיל 

 ללא אישור הצוות המקצועי.
 

הריני מתחייב לנהל אורח חיים ספורטיבי בזמן המחנה כמקובל לשחק מקצועני וכן לציית להוראות המאמן והצוות 
הצוות המקצועי יהיה רשאי להפסיק את פעילותי במחנה בכל עת בכל עבירת משמעת ו/או כי ציות ידוע לי כי המקצועי. 
 להוראות.

 
ילותי במחנה ואני מתחייב לבטח עצמי בביטוח מתאים מפני פציעות ו/או ידוע לי כי ארגון השחקנים אינו מבטח אותי בפע

 )פוליסה מצ"ב כנספח א' כחלק בלתי נפרד ממסמך זה( השבתת פעילות.
 

הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שארגון השחקנים מעניק לי שירות בקיום וארגון המחנה וההשתתפות בו היא מרצוני 
י מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי ארגון האישי ועל אחריותי המלאה. הרינ

 בגין השתתפותי במחנה ו/או בגין פציעה      השחקנים ו/או מי מטעמו ו/או כלפי פיפפרו )ארגון השחקנים העולמי(
השחקנים, עם דרישה ראשונה, בשיפוי במחנה ו/או בגין כל עניין אחר. הריני מתחייב לשפות את ארגון כתוצאה מפעילות 

 מלא לרבות הוצאות משפטיות בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בניגוד לאמור לעיל על ידי ו/או על ידי מי מטעמי.
 
 

                                                                 
 ולראייה באתי על החתום,                                                                                                                       
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