טופס הצהרת שחרור מאחריות והסכמה לשימוש בצילומים  -למבקש/ת להשתתף בטיולי אירוע דזרט
צ'אלנג'  2017ו/או ריצת ילדים ו א/או רכיבת ילדים
*הכתוב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס גם לנקבה

 .1הצהרת שחרור מאחריות
 1.1פניתי לחברת פורום אירועי התמר בע"מ (להלן " :החברה ") בבקשה לכלול אותי במסגרת אירוע בשם
"( "Veridis Desert Challengeלהלן" :האירוע") שמארגנת החברה בתאריך ה.7-9/12/2017-
 1.2הנני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי אודות מצבי הבריאותי ו/או מצב בריאות ילדיי הרשומים מטה נכונים
ואנו כשירים ובמצב בריאותי המאפשר לי ו/או לילדיי הרשומים מטה להשתתף במקצים הרכיבה ,ריצה
ואו טיולי הרכיבה במסגרת האירוע.
 1.3אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני ו/או ילדיי הרשומים מטה עתידים להשתתף בפעילות
ריצה ,רכיבה וטיולי רכיבה המהווה מאמץ גופני ניכר.
 1.4אני מצהיר בזאת שאני ו/או ילדיי בריא/ים וכשיר/ים לפעילות והתאמנו כיאות לקראתו.
 1.5אני מבין כי השתתפותי ו/או השתתפות ילדיי ,במידה ואיננו מוכנים גופנית כראוי ,עלולה לסכן את
בריאותי ו/או בריאות ילדיי.
 1.6אם אתה ו/או ילדייך הרשומים מטה  ,סבלת/ם או הנך חושד כי סבלת/ם במהלך השבוע הסמוך לפעילות
ממחלה כלשהי ,לרבות חום ,הפרעות במערכת העיכול או שיעול ,יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות
בפעילות ולקבל את אישורו לביצוע המאמץ.
 1.7בררתי וידוע לי היטב כי ההשתתפות באירוע מצריכה כושר גופני גבוה ,סיבולת ובריאות תקינה וברור לי
היטב שפעילות הריצה ו/או הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם
לי ו/או לילדיי נזק ,לרבות נזקי גוף ,פציעה ואף מוות.
 1.8ידוע לי היטב כי הסיכונים הכרוכים באירוע אינם מוגבלים ליכולתי האישית ו/או יכולת ילדיי בזמן האירוע
בלבד ועלולים להיגרם גם ע"י גורמים אחרים כמו בריאות תקינה ,תזונה אישית ,כושר גופני לפני האירוע,
שטח הקרקע ,מזג האוויר ,תנועה של אופניים ורוכבים במקום ,התנהגותם של משתתפים אחרים
באירוע ,נותני החסות ומארגני האירוע.
 1.9בהיותי מודע לכל הסיכונים הכרוכים בריצה ו/או רכיבה על אופניים ,אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה
מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע ו/או לשתף ולרשום את ילדיי לפעילות למרות הסיכונים.
 1.10אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי ו/או לילדיי במהלך האירוע ,בכל מקום ,לרבות
נזק גופני ,פציעה ,מוות ו/או נזק לרכוש (להלן" :הנזק").
 1.11הנני מוותר/ת ,ויתור מלא ,סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא לרבות וללא גבול,
לכל אובדן ,פציעה ,נזק ,מחלה ,מוות ,או פגיעה אשר נגרמה כתוצאה ישירה או בלתי ישירה מהאירוע,
כלפי' ,פורום אירועי התמר בע"מ' ' ,מ.א .תמר'' ,עז הרים הדרכות והפקות'' ,ראן ווי' ' ,רשות
שמורות הטבע והגנים' ו'מפעלי ים המלח' ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שולחיהם ו/או
עובדים בחברה ו/או מנהלים בחברה ו/או שלוחי החברה (כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן" :מארגני
האירוע").
 1.12אני מתחייב בשמי ו/או בשם ילדיי לפרוש מהפעילות באירוע ו/או להפסיק את פעילות ילדיי באירוע,
באם הורו לי ו\או המליצו לי על כך מארגני האירוע.
או אם בכל שלב באירוע אני מבחין בסיכון מסוים או במפגע בטיחותי או אם בכל שלב באירוע אני מרגיש
כי אני ו/או ילדיי איננו יכולים להמשיך להשתתף בצורה שלא תסכן אותי או אחרים.
 1.13אני יודע כי לפני ,במהלך ואחרי האירוע יתכן וצוותי הצילום המלווים את האירוע יצלמו אותי.
אני מסכים כי מארגני האירוע ,נותני החסות ,סוכנים ונציגים מטעם האירוע יכולים להשתמש בכל תצלום
שלי ו/או של ילדיי ,וידאו או סטילס ,בכל מסגרת תקשורתית המסקרת או כותבת על האירוע.

אני החתום מטה ,מצהיר כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל אני מאשר את נכונות כל הפרטים שמסרתי

שם מלא _____________________________:ת.ז ___________________:חתימה_______________:

 .2תנאי השתתפות למי שטרם מלאו לו גיל : 18

אם פרטי הנרשם לעיל כוללים רישום של קטין שנולד אחרי יום  7.12.99על אחד מהוריו החתום על טופס זה למלא את
פרטי ילדיו ואת ההצהרה הבאה:

אני שם מלא  ______________________________:ת.ז  _______________:הורה הקטינ/ים החתום מטה:
.1

שם מלא של הקטין/ה  __________________________________ :ת.ז_________________ :

.2

שם מלא של הקטין/ה ___________________________________ :ת.ז__________________:

.3

שם מלא של הקטין/ה ___________________________________ :ת.ז__________________:

.4

שם מלא של הקטין/ה ___________________________________ :ת.ז__________________:

מצהיר בזאת כי כל פרטי ילדי /ילדיי שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,אני נושא באחריות המלאה להשתתפות ילדיי
הרשומים לעיל בפעילויות השונות במסגרת האירוע לרבות רכיבה וריצה תחת כל התנאים הרשומים לעיל בטופס זה.
למען הסר ספק:
הנני מצהיר כי אני מוותר ,ויתור מלא ,סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא לרבות וללא גבול,
לכל אובדן ,פציעה ,נזק ,מחלה ,מוות ,או פגיעה אשר נגרמה כתוצאה ישירה או בלתי ישירה מהאירוע לילדי  /ילדיי
הרשומים לעיל.
כמו כן ,הנני מצהיר כי אני מוותר וויתור מלא כלפי' ,פורום אירועי התמר בע"מ' ' ,מ.א .תמר'' ,עז 'הרים הדרכות
והפקות' ,ראן ווי' ' ,רשות שמורות הטבע והגנים' ו'מפעלי ים המלח' ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שולחיהם
ו/או עובדים בחברה ו/או מנהלים בחברה ו/או שלוחי החברה (כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן" :מארגני האירוע").

חתימת ההורה ______________________:

