
 

  השנתימודרכים אירוע ב השתתפות ותנאי מאחריות שחרור, ויתור, בריאות הרתהצ
 אופנייםמדריך  –אבנר פירון 

 
 

 _________ לידה תאריך' _______________ מס ז"ת ת/נושא_________________  מ"הח אני
 :כדלקמן ת/ומאשר מה/מסכים, ה/מצהיר

 
 י בהתנדבותיהאירוע השנת במסגרת אותי לכלול בבקשה(, רגניםהמא: להלן)פירון  פניתי לאבנר .1
 לי להיגרם שעלולים והנזקים הסיכונים לרבות הזמנים ומדידת האופניים על הרכיבה ספורט כרוך במה היטב ביררתי .2

 פציעה כל או/ו גוף נזק בגינה לי גרםלהי עלול וכי גבוה סיכון בעלת היא שעון נגד שרכיבה לי ברור וכן מכך כתוצאה
 המתאימים בכיסויים עצמאי באופן עצמי לבטח דאגתי כי מאשר אני. מוות ולרבות זמני או/ו צמית אם בין אחרת

 .האמורים הנזקים את והמכסים
 ת/בוחרו מרצון אלה סיכונים עצמי על רק ת/נוטל אני, שעון נגד ברכיבה הכרוכים הסיכונים לכל ת/מודע בהיותי .3

 כפיה שום וללא החופשי מרצוני היא הזמנים במדידת להשתתף בחירתי. הזמנים במדידות להשתתף מודעת בחירה
 .כלשהו גורם מצד שידול או

 אינם הזמנים מדידות תבוצענה עליהם הרכיבה שמסלולי ה/מבין אני כי ת/מאשר אני בחתימתי .4
 .המארגנים מטעם כלשהו גורם של בשליטה מצויים או/ו מפוקחים או/ו משולטים או/ו מסומנים

 והמכשולים הסכנות כל בפני כן וכמו בשטח והתמצאות לניווט המלאה האחריות את עצמי על ת/נוטל אני כי לי ברור .5
 מפגעים לכלול והיכולים הקרקע בתוואי יומיים שינויים חלים ובו פרטי או/ו ציבורי שטח שהינו בשטח נמצאים אשר
 .תםלצפו ניתן שלא

 את בזאת ומשחרר גופני במאמץ הכרוכה שעון נגד זמנית במדידת מדובר כי לעובדה ת/מודע אני .6
 הרכיבה שטחב קיימים ויהיו יכול אשר מפגע או/ו מסכנה כתוצאה ותיגרם שיכול לפגיעה כלשהי מאחריות המארגנים

 .לבנות דרכים או/ו סינגלים, נחלים, וואדיות, פתוחים אזורים לרבות
 שטח אופני רכיבת בספורט חלק לקחת ונפשית פיסית ה/וכשיר ה/בריא נמצאתי וכי יותתשנ רפואיות בדיקות עברתי . 7

 .כנדרש לקראתה התאמנתי וכי זמנים במדידת ולרבות
 זכות או/ו טענה כל על ומוחלט סופי, מלא ויתור, ת/מוותר ואני סוג מכל תביעות כל לי יהיו אול לי אין . 8

 או/ו מטעמם מנהלים או/ו משפחותיהם בני, ירוןאבנר פ ה"ה כלפי שהוא סוג מכל תביעה
 ."(המארגנים אנשי: "להלן יקראו זה בסעיף ל"הנ כל) חיהםישל או/ו עובדיהם

 לרכוש נזק, ונפש גוף נזקי לרבות, למלווי או לי שיגרם, כלשהו לנזק אחריות בכל יישאו לא המארגנים .9
 .עמה בקשר או/ו לאחריה או במהלכה, הזמנים מדידת לפני לי שיגרמו, אופניי לרבות

 שינוי כל על למארגנים להודיע ת/ומתחייב אופניים על לרכב ה/וכשיר טוב גופני במצב ה/בריא אני .10
 לא כאשר המארגנים בפעילות אשתתף לא כי ה/מצהיר הנני, כן כמו. בכושרי או הבריאותי יבמצב
 השפעה או סמים, אלכוהול השפעת תחת אהיה אם לרבות, אופניים על לרכב לחלוטין ה/כשיר אהיה

 .מחלה לרבות אחרת מפריעה
 את לפסול או זמניםה מדידתמועדון אבנר פירון ו באירועי השתתפותי את למנוע המארגנים של בזכותם ה/מכיר אני .11

 .לנכון שימצאו כפי, שהיא סיבה מכל, הזמנים מדידת במהלך השתתפותי
 הוראות או כאן שמופיעות והדרישות התקנות, ההוראות כל את למלא בזאת ת/מתחייב מ"הח אני. 12

 .לאחריה או במהלכה, הליגה לפני עליהן יחליטו שהמארגנים
 או מכוחי מי ידי על או ידי על נגדכם שתועלה דרישה או תביעה כל בגין אתכם ותפצל ת/מתחייב אני. 13

 .ולהלן לעיל כאמור בעניינים מטעמי
אירוע מודרכים השנתי  במהלך שלי בצילומים להשתמש רשאים, נציגיהם או/ו מטעמם ומי שהמארגנים עלי מוסכם. 14

 שיארגנו דומים ירועיםא כל או התחרות של שיווק או מכירות קידום, פרסום של לצרכים ובסיומה לפניה של אבנר פירון
 .בעתיד המארגנים

 :החתום על באתי איהלר
_________________ _______________________ 

 תאריך                            ז"ת+  חתימה
 

 :זה במסמך הכתוב את ה/הבין כי ה/שלו במילים ולכתוב 2,3,4,5,6 סעיפים ליד לחתום ת/החותם על
( קראתי אשר את יהבנת" או" לכך מסכים ואני הכתוב את הבנתי: "דוגמא ) 

 afmtbguide@gmail.com( יש לשלוח ל: ךאת הטופס המלא )כולל חתימה, ת"ז ותארי


