
 
  2018TRIGLAV מחנה אימונים טופס הצטרפות והסכם להשתתפות ב

, הצהרה על הסתכנות  SUMMIT Running & Fitness מועדוןעם 
 מרצון, כתב הגבלת אחריות והסכם שיפוי

 

אני הח"מ, מבקש/ת בזה מרצוני החופשי, להשתתף  . 1
טיפוס הרים, אלה ריצה וובפעילויות של במחנה אימונים בסלובניה 

 & Summit Running ידי-ורגנים על, אשר מא(הפעילויות"" :להלן)

Fitness .או נציג מטעמם 

מובן לי היטב כי הפעילויות בהן אני מבקש/ת להשתתף הן  .2 
פעילויות מסוכנות מטבען, אשר כרוכים בהם סיכונים אינהרנטיים, 
הנובעים, בין היתר, מהימצאות במסלע תלול ו/או במקומות 

לויות אני נוטל על עצמי שהגישה אליהם קשה, וכי בהשתתפותי בפעי
 מרצון.סיכונים אלה 

בין הסיכונים אותם אני נוטל/ת על עצמי בהשתתפותי  . 3 
הידרדרות  ,בפעילויות ניתן למנות, בין היתר: החלקה, נפילה מצוק

מחסור במים,  ,אבנים, נפילה של חפצים או אנשים על אנשים אחרים
טפונות, יארסיים, שתנאי חום או קור קיצוניים, פגיעה מבעלי חיים 

העדר יכולת לקבל טיפול רפואי מיידי או קבלת עזרה ראשונה לא 
 .הולמת, יכולת מוגבלת לחילוץ וכיוצא באלה

מובן לי גם כי השתתפות בפעילויות דורשת הפעלת שיקול  . 4
דעת תמידי, הן מצדי והן מצד המשתתפים האחרים בפעילות 

יים לפעילות הוא גם שיקול ומארגניה, וכי אחד מהסיכונים האינהרנט
 .כולל המיומנים שבהם -דעת מוטעה של מי מהמשתתפים 

ידוע ומובן לי היטב כי בהשתתפותי בפעילויות אני חושף/ת . 5
עצמי לכל הסיכונים שפורטו ולאחרים, ובהשתתפותי בפעילויות 
אלה אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצוני החופשי. מובן לי 

חשיפה לסיכונים אלה עלולה לגרום לי לנזקי גוף שתוצאה של 
חמורים ואף למוות, וכן לנזקי רכוש ונזקים ממוניים ואחרים לי 

 .ולתלויים בי

דאגה להצטייד  Summit Running & Fitnessידוע לי כי . 6
להלן: )בפוליסה לכיסוי אחריותה החוקית כלפי צדדים שלישיים 

טוחים אלה אינם מכסים בהכרח עם זאת, מובן לי כי ביסה"(. "הפולי
את מלוא הנזקים שאליהם אהיה חשוף/ה כתוצאה מהשתתפותי 

 .בפעילויות

 ,/ת יקר/המתאמנ
מסמך זה הוא מסמך משפטי מחייב שעשוי להשפיע על זכויות מהותיות שלך. הנך מתבקש/ת שלא לחתום עליו 

 .אלא לאחר שקראת אותו בעיון והנך משוכנע/ת שהבנת אותו בשלמותו

אני מצהיר/ה בזה, כי אם למרות שנטלתי על עצמי את כל   7 .
הסיכונים שפורטו לעיל, תהיה לי תביעה או טענה כלשהי כלפי 

Summit Running & Fitness מארגני הפעילויות, מדריכי ,
, (להלן: "המארגנים")ת וכל מי שיפעל מטעמם או יסייע בידם הפעילו

וזאת בגין נזק שיגרם לי כתוצאה מהשתתפותי בפעילויות או הכרוך 
ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי המארגנים -בה, וכי אם יימצא על

חבים בחבות כלשהי כלפי, אין ולא תהיה לי כל טענה או תביעה בגין 
פוליסה, או מעבר לגבולות האחריות ידי ה-נזק שאינו מכוסה על

 .הנקובים בה

בנוסף לאמור לעיל, אני מסכים/ה כי אם למי מהמארגנים  . 8 
יגרם נזק או הוצאה כספית, לרבות הוצאות משפטיות, אשר לא יהיו 

ידי הפוליסה, וזאת כתוצאה מתביעה כלשהי שתוגש -מכוסים על
אשפה  ,יותנגדם בקשר לנזק שיגרם לי בגין השתתפותי בפעילו

 .ואפצה אותם בגין כל נזק או הוצאה כאמור

ידי כי כל התחייבות או ויתור שאני נוטל/ת על -מוסכם על . 9
 ,עצמי בהתאם להסכם זה, יחולו, לפי העניין, גם על יורשי

 .אפוטרופסי, התלויים בי, חליפי, מנהלי עזבוני ונציגי, ויחייבו אותם

כם זה יינתן פירוש רחב ידי כי לתניות שבהס-מוסכם על .  10
 ,ככל האפשר, וכי כל הליך משפטי הקשור, במישרין או בעקיפין

פי דיני -לחתימתי על הסכם זה ולהשתתפותי בפעילויות, יידון על
  .מדינת ישראל

אני מצהיר בזה כי אני מודע למאמץ שנדרש בפעילות  . 11
ופנית וכי אני בהחלט כשיר לכך ואינני מודע למגבלה ג הריצה בהרים

כלשהי שתמנע ממני השתתפות בפעילות זו, וכן שהנני כשיר/ה 
  .משפטית לחתום על הצהרה זו

אני מצהיר/ה כי קראתי וחתמתי מרצוני החופשי על מסמך  .12
זה, ומאשר/ת כי מעבר לאמור במסמך זה לא נערך בפני כל מצג 

 .שתוכנו שונה

אהיה אני מצהיר/ה כי במהלך השתתפותי בפעילויות  .13
אחראי לבטיחותי האישית, אעשה כמיטב יכולתי להבטיח את שלומי 

 .ושלום המשתתפים האחרים

מס...............................מצהיר בזה כי אני מודע/ת לחלוטין לכל  אני החתום מטה..........................בעל ת.ז.
הסיכונים הכרוכים בהשתתפותי בפעילויות, קראתי הסכם זה במלואו, הבנתי את תוכנו, ולתוצאות המשפטיות של  

את  Summit Running & Fitnessחתימתי על מסמך זה , ונוטל/ת אותם על עצמי מרצון. אני פוטר/ת בזה את 
ו/או מי מטעמם, מכל אחריות לכל פגיעה גופנית אם חו"ח תקרה לי, אלא אם יוכח כי המקרה היה תוצאה   המאמנים

 .של רשלנות שלהם

     חתימה:     תאריך : 


