הצהרת בריאות ותנאי השתתפות במרוץ – מרוץ פורד אפיק ישראל 2018
שם פרטי ומשפחה_________________________________________ :
מס משתתף____________ :
הצהרת בריאות ,תנאי השתתפות במרוץ וכתב שחרור מאחריות
אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע דרך אתר ההרשמה באינטרנט ,וביניהם :תאריך
לידה ,מגדר ,מספרי טלפון ועוד  -הם נכונים ומדויקים.
אני הח"מ מצהיר בזאת שעברתי בדיקות רפואיות ושהנני בריא וכשיר פיסית ונפשית לתחרות "פורד
אפיק ישראל" (להלן תחרות ),וכי התאמנתי לקראתה כנדרש .
כן אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר ,טרם למרוץ ע"י רופא מוסמך מטעמי.
אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני מחזיק באישור רפואי בתוקף ע"פ "חוק הספורט" והנני עומד
בדרישות "חוק הספורט".
הנני מצהיר כי יש בידי ביטוח תאונות אישיות בתוקף המכסה את השתתפותי בתחרות.
אני הח"מ מצהיר גם ,כי הנני משתתף בתחרות מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום כפיה
או שידול מצד גורם כלשהו.
אני מכיר את אופי המסלולים ,ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר בתחרות קשה ,שכרוכה במאמץ גופני
ונפשי קשה ,ובסכנות שונות ,שכוללות רכיבה באזורים פתוחים ,וואדיות ,נחלים וכו .
אני הח"מ מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא ,כלפי "פורד אפיק ישראל " ,מנהל
האירוע ו/או מי מטעמו (להלן "המארגנים") ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין בתחרות וכי כל נזק
שיגרם לי ו/או לרכושי אם יגרם לי הוא על אחריותי שלי ולא אבוא בטענות ובתביעות כלשהן כלפיי
המארגנים ,בני משפחותיהם ,או מי שקשור אליהם במישרין או בעקיפין.
המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו ,שיגרם לי או למלווי ,לרבות נזקי גוף ונפש ,שיגרמו לי
לפני התחרות ,במהלכה או לאחריה ו/או בקשר עמה .
אני הח"מ מצהיר בזאת ,שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסול את
השתתפותי במהלך התחרות ,מכל סיבה שהיא ,כפי שימצאו לנכון .
אני הח"מ מצהיר בזאת שקראתי את תקנון התחרות המופיע באתר התחרות.
אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות ,התקנות והדרישות שמופיעות באתר התחרות ובהצהרה
זו או הוראות שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה או לאחריה .
אני מתחייב לשפות אתכם בגין כל תביעה או דרישה שתועלה נגדכם על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי
בעניינים כאמור לעיל ולהלן .
אני מצהיר בזאת כי אודיע ואעדכן את מארגני התחרות מבעוד מועד על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי
מיום החתימה על מסמך זה ועד ליום התחרות בפועל .
מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם ,רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך התחרות
לפניה ובסיומה לצרכים של פרסום ,קידום מכירות או שיווק של התחרות או כל אירועים דומים שיארגנו
המארגנים בעתיד.
עם הרשמתכם הינכם מאשרים תקנון זה
חתימה _________________ :ת.ז________________________ :
תאריך_________________:

