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 שכל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע דרך אתר ההרשמה באינטרנט, כגון: . אני מצהיר 1

 הם נכונים ומדויקים". -תאריך לידה, מגדר, מספרי טלפון, פרטים רפואיים ועוד  

אני החתום מטה מצהיר שעברתי בדיקות רפואיות ושהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית לתחרות מרוץ כרמל . 2

 לקראתה כנדרש. והתאמנתי   2016טרייל 

 המרוץהנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את צוות 

אני הח"מ מצהיר גם כי הנני משתתף בתחרות מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום כפיה או  .4

עובדה כי מדובר בתחרות בעצימות שידול מצד גורם כלשהו. אני מכיר את המסלול ואת אופיו, ברור לי ואני מודע ל

 .גובהה, שכרוכה במאמץ גופני ונפשי ובסכנות שונות, שכוללות ריצה בשבילי שטח,כבישים ואזורים פתוחים

מועצה אזורית חוף הכרמל  "חברת . אני הח"מ מצהיר גם כי אין לי ולא יהיו כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי 5

מות והפקה בע"מ, מנהל האירוע ו/או מי מטעמו, )להלן "המארגנים"( ו/או כל מי גולדפיש גרופ/ספורט ו/או ג.ש.נ. יז

כל נזק שיגרם לי ולרכושי, אם יגרם לי, הוא על אחריותי שלי ולא אבוא שמעורב במישרין או בעקיפין בתחרות. 

ן. המארגנים בטענות ותביעות כלשהן כלפי המארגנים, בני משפחותיהם, או מי שקשור אליהם, במישרין ובעקיפי

לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או למלווי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה 

 או לאחריה.

. אני הח"מ מצהיר בזאת שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסול את 6

 שימצאו זאת לנכון. השתתפותי במהלך התחרות, מכל סיבה שהיא, כפי

. אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל הוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות שהמארגנים יחליטו 7

 עליהן לפני התחרות או במהלכה.

. אני הח"מ מוותר בזאת על כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את המארגנים, נציגיהם, מלוויהם, הצוות הרפואי ו/או 8

 ואי וכל מי שמעורב במישרין או בעקיפין בתחרות.הפארארפ

. אני מתחייב לשפות אתכם בגין כל תביעה או דרישה שתועלה נגדכם על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים 9

 כאמור לעיל ולהלן.

י, במהלך .מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם רשאים להשתמש בצילומים שלי ובכתובת המייל של10

התחרות, לפניה ובסיומה לצרכים של פרסום, קדום מכירות ושיווק של התחרות או אירועים דומים, שיארגנו 

 המארגנים בעתיד.

אני מצהיר כי מובהר לי היטב ואני מסכים לכך כי במקרה בו יבוטל או יתבטל המרוץ ו/או יידחה ו/או לא יהיה בר 

ל מאורע בו אין למועצה אזורית חוף הכרמל ו/או לגולדפיש גרופ/ספורט ו/או ביצוע בשל אילוצים של כוח עליון או כ

ג.ש.נ. יזמות והפקה בע"מ ו/או מי מטעמה שליטה עליו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אירועי מזג אויר 

סכומים אשר שילמתי   למיניהם, מלחמה, אירועים ביטחוניים, לא תהיה לי כל דרישה לפיצוי כלשהו ולרבות להחזר של

 להשתתפותי במרוץ.

הנני מצהיר כי קראתי בעיון את הצהרת הבריאות כתב שחרור מאחריות ותנאי השתתפות ולהלן חתימתי על 

 .הטופס

 

 

 


