
  בטור דה תרום ב לתנאי ההשתתפותוכהצהרת הסכמה של הר

 ולשחרור מאחריות

 

 מך בצירוף שם ותאריך.סכתנאי להשתתפות במסע, נבקשך לאשר את הכתוב להלן ע"י חתימה בתחתית המ

ידוע לי שרכיבת אופניים הינה פעילות פיזית מאומצת ובשל כך עלי להיות בריא ובעל)ת( כושר גופני מספק בכדי 
מים. לרבות ובתנאי מזגל  4ק"מ מידי יום ובמשך  160עד  65להשתתף במסע. ידוע לי שבמסגרת המסע ארכב 

 אוויר חם, קר ו/או גשום.

ינה וכי אני במצב פיזי טוב, אינני סובל מבעיות בריאותיות ו/או הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי בריאותי תק
 השתתפותי במסע.המונעות את רפואיות כלשהן 

 אישור רפואי בנוסח המצ"ב ע"י רופאי האישי. המצאתידוע לי שתנאי נוסף להשתתפותי במסע הינו 

ריים ומתקנים ציבוריים, בהם סלולות וכן על נתיבי תעבורה ציבו-נמסר לי שבמסע ארכב על דרכים סלולות ולא
 קיימים סיכונים רבים, אני משתתף/ת במסע על בסיס התנדבותי, תוך הכרה מלאה בסיכונים אלה ונטילתם.

בתמורה להסכמתכם לשתפני במסע, אני מסכים ליטול על עצמי את מלוא האחריות לכל הסיכונים הכרוכים 
יו, מתנדביו ותומכיו, ואת כל הקשורים בארגון המסע, , עובדלנכים אילן ר"ג במסע ולשחרר את מרכז הספורט

שהיא לפגיעה בי או  בניהולו, במתן חסות לו, במתן סיוע רפואי במהלכו ובעלי כל קשר אחר למסע, מאחריות כל
לתביעה ברכושי מטעם כל אחד מגורמי הנ"ל, תוך כדי המסע או כתוצאה מהשתתפותי במסע, ומוותר על כל זכות 

 אני מבין ששחרור וויתור אלה חלים גם על יורשי ומייצגי באשר הם.  .להגורמים א כנגד

לי מטעם המסע ולוודא שהינו תקין ועמד  ו/או זה שיסופקהנני מתחייב/ת לבדוק את ציוד הרכיבה שלי 
 בדרישות רכיבה בטיחותית.

י "שייועד למסע עבכל מהלך הרכיבה במסע, אחבש קסדת רכיבה וכן חולצה רשמית וכל ביגוד וציוד אחר 
 מארגניו.

אקרא את כל תיאור המסע וכל ההוראות שיפורסמו לגביו, ואני מסכים להישמע ולהיענות לכל הנחייה של 
ציות להוראות המשטרה, הצבא והועדה המארגנת עלולה לסכין את הבטיחות האישית שלי וכן -מארגני המסע. אי

 את הבטיחות של המסע כולו כמו גם את השלמתו.

מבין/נה שמרכז הספורט ומארגני המסע יוכלו לעשות שימוש בשמי, בצילום שלטי, בהקלטה של קולי  אני
ובציטוט של דברי לטובת פרסום וקידום המסע. אני מרשה שימוש כזה באלה, ומוותר על כל זכות לפרטיות 

 לגביהם. אני מבין/נה גם שלא אהנה מתמורה כספית כל שהיא בגין השימוש באלה.

, אני מקבל את כל 18י הורה או אפוטרופוס חוקי של משתתף/ת אחר)ת( במסע שהינו/ה מתחת לגיל באם אנ
התנאים שלעיל בשמי ובשם אותו/ה משתתף/ת צעיר)ה( שבאחריותי והנני מתחייב ללוות אותו/ה בכל מהלך 

 המסע.

 קראתי בקפידה את כל התנאים שלעיל ואת תנאי ההשתתפות במסע והבנתי אותם.

 תחייב להענות בכלל להוראות של מארגני המסע. מ הנני

אני מבין שמסמך זה מהווה הסכם ביני לבין כל הגופים והפרטים הקשרים לארגון וקיום המסע, ושחרור 
 יותם ברי תביעת נזיקין מצידי בגין השתתפותי במסע.מהמאחריותם ו

 

 .                               תאריך:                                              חתימה :                                      שם: 

 

 


