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 ,שלום

  ך. ילהשפיע על זכויותוהוא עשוי מחייב  ידיך, יהא-, לאחר חתימתו עלמסמך זה

, ניתנה לך ההזדמנות להיוועץ לגביו עם בעלי מקצוע הנך מתבקש/ת שלא לחתום עליו אלא לאחר שקראת אותו בעיון
 . ואת/ה מסכים/מה לאמור בו והנך משוכנע/ת שהבנת אותו בשלמותו

 

 __תאריך: ___________

 לכבוד

 עמותת ארז

  חילוץ, הצלה ותרומה לקהילה

זיהוי מספר -, נושא תעודתשם פרטי ושם משפחה(נא ציין/ני _________________ )אני הח"מ,  .1
מבקש/ת להשתתף ______________ ואשר כתובתי ברחוב ____________________, ____________, 

"(, הפעילויות" - )להלן ופעילות הקשורה בסקי שלג סקי שלג של גלישת , בארץ ו/או בחו"ל,בנסיעות ובפעילויות
 .מטעמה"( או מי העמותה"  - עמותת ארז )ע"ר( )להלןנציגי בליווי 

ויכולותיי עשויות  תגופניו תרפואיהנני מוגבל/ת מבחינה ש על אףאני מבקש/ת להשתתף בפעילויות האמורות  .2
בלות הללו. אני מודע/ת לחלוטין למצבי הרפואי להיות שונות מאנשים אחרים אשר אינם סובלים מהמג

 -וכובד ראש  , אחריותוהפיסי ולמגבלות הכרוכות עם מצבי האמור, ועל אף זאת ולאחר ששקלתי זאת בזהירות
 .אני מגיש/ה לכם את בקשתי זאת

כנות מסועשויות להיות הפעילויות בהן אני מבקש/ת להשתתף הבאתם לידיעתי ואני יודע/ת ומבין/נה היטב ש .3
)ולעיתים  הן עשויות להתבצע; אין ליייתכן ושפיסיות, גופניות ונפשיות  ויכולות ניסיון ,הן דורשות ידע ;מטבען

הן עשויות  ;בתנאי מזג אוויר קיצונייםרגילים ו-יציבים ובלתי-בתוואי שטח בלתי ללא יכולת לתכנן מראש(
ים ו/או המארגנים )לרבות המיומנים מי מהמשתתפדעת מוטעה שלי ו/או של -להיות מושפעות משיקול

/או הינם אתרים אשר עשויים להיות מרוחקים ו -והאתרים אשר בהם מתקיימות הפעילויות והמנוסים שבהם( 
ת להגיע אליהם ולקבל בהם טיפול רפואי והיכול –ועל כן  כרוכה במאמץ גופני ניכרקשה ו/או שהגישה אליהם 

 . אפשריות-ולעיתים בלתי תולהיות מוגבל ותעשוי ו/או עזרה ראשונה ו/או שירותי חילוץ

ועל אף מגבלותיי הפיזיות בחתימתי בשולי בקשתי זאת, אני מצהיר/ה כי כל אלה ידועים ומובנים לי היטב,  
לקחת על עצמי, ולוקח על עצמי, באופן חופשי וללא כל השפעה  אני מסכים -ו/או הנפשיות ו/או האחרות 

לרבות מוות, נזקי גוף, ונזקים רכושיים וממוניים אחרים לי ו/או לאחרים  בפעילויותכל סיכון שכרוך  מצידכם,
 .התלויים בי

עברו "( המתנדבים" – יחדיו )להלן העמותהומדריכי מתנדבי הבאתם לידיעתי ואני יודע/ת ומבין/נה היטב ש .4
ללא תמורה  ,בפעילויותהתנדבו לקחת חלק  והםבעלי מוגבלויות בגלישת סקי והדרכה של ת לליווי יוהשתלמו

 על חשבון זמנם הפרטי. וכספית 

בחתימתי בשולי בקשתי זאת, אני מצהיר/ה כי אין לי, לא היו לי ואני מוותר/ת בזה על כל טענה ו/או עילה ו/או  
המתנדבים ו/או מי מהם בקשר לכל נזק אשר נגרם כתוצאה העמותה ו/או מארגניה ו/או תביעה נגד 

 א אם נגרם הנזק בכוונת זדון.מהפעילויות, וזאת אל

הבאתם לידיעתי ואני יודע/ת ומבין/נה היטב שתנאי מוקדם להסכמתכם לבקשתי להשתתף בפעילויות הינו  .5
פוליסות ביטוח תקפות והולמות את מצבי הגופני המיוחד, חשבוני, -ועל יעל אחריות ,, בעצמיוארכוש שאסדיר

 , וזאת לפחות למשך כל תקופת הפעילויות.רפואי או כל ביטוח רלוונטי אחרלרבות ביטוח 

פיצוי ו/או מוותר/ת בזה על כל פוטר/ת ובחתימתי בשולי בקשתי זאת, אני מצהיר/ה כי אין לי, לא היו לי ואני  
או הפסד,  טענה ו/או עילה ו/או תביעה נגד העמותה ו/או מארגניה ו/או המתנדבים ו/או מי מהם בקשר לכל נזק

ייגרמו לי עקב ו/או בקשר עם הפעילויות ואשר לא יהיה מכוסה )או לא יהיה מכוסה  אשר כולו או מקצתו,
 ידי פוליסת ביטוח כאמור, תהא הסיבה לכך אשר תהא.-במלואו( על

או הוצאה כספית ו/נזק ייגרמו לעמותה ו/או למארגניה ו/או למתנדבים ו/או למי מהם אני מסכים/ה כי אם  .6
, וזאת ת ביטוח כלשהיאידי פוליס-אשר לא יהיו מכוסים על ר טרחת עו"ד(ושכ הוצאות משפטיותבגין לרבות )

ו/או בקשר לנזק ו/או נגד מי מהם נגדם  ווגשו/או הליך משפטי אשר יתביעה ו/או בקשר לכתוצאה )בין היתר( 
זק השתתפותי בפעילויות, אשפה ואפצה אותם בגין כל נבקשר עם בגללי לתלויים בי ו/או או ו/שיגרם לי הפסד 

 ., וזאת מיד לאחר שתופנה אלי דרישה כאמוראו הוצאה כאמורו/

עלי  זה, יחולולמסמך על עצמי בהתאם  ינטלתקיבלתי ו/או ויתור שהסכמה ו/או הצהרה ו/או  אוו/כל התחייבות  .7
ו/או בני הזוג שלי ו/או  חליפי ו/או התלויים בי ו/או לה אפוטרופסיי ו/או גם על יורש (לפי העניין) וכן
 .אותי וכן את כל אחד ואחד מהם, ויחייבו ינציגי/או מנהלי עזבוני ודועים/ידועות בציבור שלי ו/או הי

ו/או יינתן פירוש רחב ככל האפשר, וכל הליך משפטי  ולתנאים המפורטים במסמך זהידי כי לתניות -מוסכם על .8
בבית המשפט המוסמך , יידון להשתתפותי בפעילויות/או זה ו מסמך, במישרין או בעקיפין, ליםהקשורסכסוך 

 .יישראלהדין הפי -עלבמדינת ישראל, 

אעשה כמיטב יכולתי להבטיח ו אני מצהיר/ה כי במהלך השתתפותי בפעילויות אהיה אחראי לבטיחותי האישית .9
  את שלומי ושלום המשתתפים האחרים.

 :בחתימתי בשולי בקשתי זאת, אני מצהיר/ה
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  במלואו; כי קראתי את המסמך לעיל

את )והבנתי היטב( כי אני כשיר/ה, מכל בחינה, שכלית ו/או גופנית ו/או רפואית ו/או משפטית, להבין 
 ; האמור במסמך זה

 כי אני מסכים/מה לכל תוכנו ולתוצאות המשפטיות הכרוכות בחתימתי בשוליו; 

 כי אני מודע/ת לחלוטין לכל הסיכונים הכרוכים בהשתתפותי בפעילויות; 

בעל מוגבלויות קשות )לדוגמא: קטוע/ת יד/רגל, משותק/ת גוף או פלג גוף, עיוור/ת, פוסט ועל אף היותי 
טראומה, פציעה רב מערכתית, סובל/ת מכוויות וכו'( אני מסוגל/ת וכשיר/ה מכל בחינה להשתתף 

 בפעילויות.

 

 _________________________  תאריך

 _________________________   שם מלא

 _________________________ יהויז-מס' תעודת

 _________________________  חתימה:

 

 :עד בנוכחותחתימה 

 

נחתם ביום _________________ בנוכחות 

________________________, מס' ת.ז. 

_________________________ מרחוב 

.__________________________________ 

 

 

 חתימה


