
 מאחריות ויתור ושחרור כתב
 

מקום ו ___/___/_____ תי הואתאריך לידשת ת"ז מס' __________ /בעל________ ____ אני הח"מ

 מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:קיבוץ בית העמק , מגוריי

 

ספורט אם ריצה ו/או אם הליכה ו/או אחרת וזאת מרצוני החופשי כחלק בכוונתי לבצע פעילות  .1
 .("המועדון")להלן:  בית העמקבקיבוץ  עדון ריצה חברתי בית העמקממו

 

מאפשר לי לקיים פעילות מצב בריאותי וכושרי הגופני טובים ויציבים מכל בחינה, באופן ה .2
, והנני מתחייב/ת להודיע, באופן מידי, על כל בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם ספורטיבית

 אשר יהיה בה בכדי להשפיע על פעילותי., מועדוןתתעורר במהלך שהותי ב
 

כי לא , ותחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת אני מצהיר/ה כי אינני מצוי/ה .3
 בצעה.לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לש אם וככלכלשהי במועדון אשתתף בפעילות 

 

כושר ע"י רופא  במועדון וכי עברתי בדיקתהנני מצהיר/ה כי בידי ציוד המתאים לפעילות  .4
 המשפחה ונמצאתי כשיר לפעילות ספורטיבית ובידי אישור רפואי המעיד על כך

 גרום לכךל ה אףעלולכרוכה במאמצים ובסיכונים ניכרים, והבמועדון פעילות  כי ברור לי לחלוטין .5
 מוות. פילופציעה וא גופני, לרבות מקרילי נזק,  שיגרם

 

, על הסיכונים הנובעים מהפעילות בובמועדון תחילת פעילותי מפורטים בטרם קיבלתי הסברים  ..6
ובוחר/ת להשתתף  אני נוטל/ת על עצמי מרצון סיכונים אלה ללובהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הו

  המועדוןבפעילות 
 

יגרם לי ר שא מלאה לכל נזקהאחריות את המקבל/ת על עצמי לעיל הריני  6לאור האמור בסעיף  .8
, ובהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות, הישירות ו/או מועדוןב יבמהלך פעילות

העקיפות לכל נזק, לגוף ו/או לרכוש, אשר יגרם לי ו/או לאדם אחר כתוצאה מפעילות 
 , נפילות, קפיצות וכיו"ב.הספורטיבית במועדון

 

רצוי שאהיה מבוטח בביטוח עצמי מתאים לסיכוני מועדון ידוע לי כי כל זמן שאשתתף בפעילות ב .9
 פעילותי כאמור, וכי עורך הביטוח יהיה מודע ויסכים לכתב ויתור זה.

 

ו/או מי  י המועדון המשתתפים עימי בפעילות הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את חבר .10
ת המפרסמים ו/או ו/או מי מהפועלים מטעמה ו/או אכיום או בעתיד ו/או מי מעובדיה מארגניה מ

מכל אחריות ו/או חבות  ("אנשי המועדון": , במאוחדיקראו להלןאלו )כל למועדון נותני החסות 
חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל, אף אם הנזק הינו תוצאה של 

 .פעילותי במועדוןליווי ו/או הדרכה ו/או הנחיות לקויים אשר ניתנו לי במהלך 
על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל  ,סופי ומוחלט, הנני מוותר/ת, ויתור מלאיחס לאמור לעיל ב

בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו לי ו/או אגרום לצד ג' כתוצאה  המועדוןאנשי סוג שהוא כלפי 
 ו/או בקשר אליה. מועדוןמפעילותי ב

 

 םשלאלצו לי ובגין כל סכום אותמי מהם ו/או  מועדוןהאנשי את לשפות בזאת הנני מתחייב/ת  .11
ו/או אשר אגרום לצד ג', לרבות הוצאות  ייגרם ליר שא בקשר לנזק יחויבוו/או בגין כל חיוב בו 

 משפטיות ושכ"ט עו"ד ולרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת
 לפימי מהם או מיום חיובם,  ו/או מועדוןהמיום התשלום ע"י אנשי  , לכל היותר,ימים 7תוך ב
 ם.מוקדה

 

לפעילות ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי  .12
מאפשרים לי  אנשי המועדוןכי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו  במועדון

יון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני בו, וכי קראתי את האמור בו בעבפעילות   להשתתף
 הטוב. 

 

 :לראיה באתי על החתוםו
 

 
____________ _________________            ________________ 

 חתימה        ת.ז                                  שם מלא+                                      תאריך      

 


