
 תנאי השתתפות באירוע \הצהרת בריאות  \כתב שחרור 

 

 בחתימתי מטה אני מצהיר בזאת:, 2018להלן "האירוע"  ניווגזר 

 מערכת  \נותני החסויות  \ין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי הפקת האירוע א
 במישרין או בעקיפין באירוע (ו/או כל מי שמעורב  \נציגיהם  \שליחיהם  \עובדיה  \רישום 

 להלן "המארגנים") וכי כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי הוא על אחריותי.

 .התייעצתי עם רופא ונמצאתי בריא וכשיר פיסית ונפשית לאירוע והתאמנתי לקראתו כנדרש 

  אני מבין שפעילות ספורטיבית מצריכה שתיה מרובה לפני, אחרי ובמהלך האירוע ואקפיד
 רבה.לשתות ה

  כל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע וביניהם: תאריך לידה, מגדר ומספר טלפון
 מדויקים.

 ני מודע לעובדה כי מדובר באירוע שכרוך במאמץ גופני ונפשי, ובסכנות שונות, שכוללות בין א
 חבלה או מוות. היתר חו"ח פציעה,

  כלשהו, שיגרם לי או לכל אדם אחר, אני מבין כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק
 שיגרמו לי לפני האירוע, במהלכו או לאחריו. לרבות נזקי רכוש גוף ונפש,

  אני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסול את השתתפותי
 סיבה שהיא, כפי שימצאו לנכון. במהלך האירוע, מכל

  שמופיעות כאן או ההוראות שהמארגנים יחליטו  אמלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות
 במהלכו או לאחריו. עליהן לפני האירוע,

  אעדכן את המארגנים על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה ועד
 ליום האירוע בפועל.

  מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך
 פרסום, קידום מכירות או שיווק של אירועים דומים בעתיד. לצרכים של האירוע

 ימה על מסמך זה ומסירתו למארגניםאני מבין שהשתתפותי באירוע מותנית בחת. 

   אני מבין כי למארגנים שמורה הזכות לשנות את תאריך האירוע על סידוריו הלוגיסטיים
 בהתאם לשיקולים מהשטח.

 שמע להוראות המארגנים בשטח.ייון המתחם ולהקיאני מתחייב לשמור על נ 

  האירוע על גבי הטופס למייל : שינויים וביטולים יוגשו עד שבוע טרםinfo@funfun.co.il 
 ש"ח. 10עמלת ביטול או שינוי: 

 משתתף:פרטי ה

 ____________ :דרכון \ז "_____ מס. ת_________:_____________ שנת לידה :שם מלא

 ____________________ חתימה:_____________________ :תאריך

 קטין, בנוסף, אנא החתם הורה על חלק זה:

 של המשתתף והריני מאשר בזאת את השתתפותו (הקף בעיגול) אני הוא אביו אימו אפוטרופוס

 

 _____________:_ חתימת ההורה_____________ :ז"____________ מס ת :שם
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 "2018לאירוע "ניווגזר תדריך בטיחות 
 
 

 .יש לשים לב לכניסה לסבך והיתכנות בורות בסביבה 

  מעברים המסומנים במפה בלבד.אין לעבור גדרות, חומות מסומנים במפה, חובה לעבור 

 .יש לחצות כבישים בזהירות כאשר הכביש נקי מכל כלי רכב הנוסעים עליו 

 במסלול הקצר כל התחנות צמודות לשבילים,  להישאר כמה שאפשר על גבי שבילים יש(
 בארוך חלק בתוך השטח(

  הניווט.אין להתפצל! חובה להישאר ביחד בכל משך  –פיצול צמדים / חוליות 

  מפגש עם בעלי חיים אפשרי בשטח זה ויש להימנע מהטרדת בעלי  -מפגשים עם בעלי חיים
 חיים, בעל חיים מאוים עלול לתקוף.

 :מקרים המצריכים דיווח וטיפול רפואי 

כאבי ראש עזים, חולשה קיצונית, בלבול, ואובדן הכרה, עלייה בקצב הלב ובקצב  .1
 מרובה יכולים להעיד על מכת חום. הנשימה, יובש בעור, הזעה ואף הזעה

ותשישות,  כאבי ראש צמא, תחושה של יובש בפה ובריריות, חוסר הזעה ויובש בעור, .2
 , יכולים להעיד על התייבשות.פיקות לב מהירותד

כאבים בבית החזה, תחושת שריפה בריאות, בחילה והקאות, יכולים להעיד על התקף/  .3
 דום לב.

 הכשת נחש או עקיצת חרק מסוכן )עקרב, נדל, חרק לא מוכר(. .4
 יש להתקשר למספר החירום, לשבת במקום מוצל ולהקפיד על שתיה וקירור הגוף. .5

 במקרה הצורך יפעל רכב חילוץ נוי:פי 

 :גבולות גזרה לניווט 
 שטחים פתוחים )הנמצאים ממזרח לכרמי יוסף( -צפון 

 שטחים פתוחים והחנייה -דרום 
 שביל מזרחי ביער )שביל צפון דרום במגמת ירידה לכיוון צפון( -מזרח 
 כרמי יוסף  -מערב 

  סגול.נקודות מים מסומנים במפה בצורת כוס שתיה בצבע 

 .נקודות בהן יש מדריך מסומנים במפה בצורת איש קטן בצבע סגול 

 בכל נקודות גבול הגזרה על גבי השבילים יסומן סימון ברור בשטח ועל המפה 

  יש להשתמש רק במקרה חירום! –טלפון חירום מודפס על המפה 

 

 משתתף:פרטי ה

 ____________ :דרכון \ז "_____ מס. ת_________:_____________ שנת לידה :שם מלא

 ____________________ חתימה:_____________________ :תאריך

 

 קטין, בנוסף, אנא החתם הורה על חלק זה:

 של המשתתף והריני מאשר בזאת את השתתפותו (הקף בעיגול) אני הוא אביו אימו אפוטרופוס

 

 _____________:_ חתימת ההורה_____________ :ז"____________ מס ת :שם

 

https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/headache.aspx
https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/palpitations.aspx

