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 בס"ד

 ויתור ושחרור גירז

על ויתור מה שנזכר מטה, שכולל בזה )להלן "האירוע"(, אני מסכים ומקבל  גירזלאחר שנרשמתי לרכוב באופניים במרתון אופניים של 

 אחריות:

כביש, הליד בשטח , בכביש לסכנותאך לא מוגבל  ,אופניים, כוללפעילות בכל הקשור לכרוכות בישנן סכנות מסוימות טבעיות אני מודע ש

ברכיבת אופניים,  הכרוכות ,אני מאשר שאני מודע לסכנות הנ"לאירוע, ב יהשתתפותב. אחריםאנשים  אומשתתפים  או למעשיתאונות, ל

מלהשתתף למנוע ממני רפואיות העלולות אין לי שום בעיות שו ,אני בריאשאשר מגם אני    לאופניים.  תהמתייחסו התנועהוגם לחוקי 

 ציםנחו ,עם גירים ובולמים, ולפחות ליטר אחד מים ופניים במצב טובות אופניים מתאימות, קרם שיזוף, אאני מבין כי קסד  באירוע.

ולנוהל רכיבת  ,על כל החוקים השייכים לכך ,השמור על חוקי התנועללהשתתף במרתון אופניים, ואני מסכים לחבוש קסדה כשאשתתף, ו

אבקש לכך, ושזה עלי, ואכן אחריותי, לוודא שיש לי את הציוד לא לא יבדקו את הציוד שלי אם  גירזים שומסכ מאשראופניים בטוחה.  אני 

 המתאים.

ות מלאה על כל הוצאה רפואית לקבל טיפול רפואי חירום אם אפגע במשך השתתפותי באירוע, ואני מקבל אחריאני מסכים בזה  .1

חרום  לספק שירותי תאחראי אינה גירזאני מאשר ומסכים שש בתנאי ;או כתוצאה מהשתתפותי באירוע, ככלל ,לכך הקשורה

 כאלה, ושאין לה שום חובה או אחריות בקשר לכך. םרפואיי

הכי בטוח או קל, ושמזג האוויר, תנאי הכביש או  המסלול יהיהבהכרח אני מבין שיתכן שמסלול הנבחר יאתגר, ושיתכן שלא  .2

מסכן את עצמו או אחרים, הוא שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל רוכב שהוחלט ש גירזעל הנסיעה.   יוכלו להקשותהתנועה 

אינה  גירז, סעיף זהקצין הרכיבה.  לאמרות דעת או שהוא נוסע באופן בלתי חוקי כפי שמוגדר בחוק הישראלי, או לפי סבירות 

יבטל , יפטור משתתפים, או יחליף הזה לא ושסעיףאחראית על רוכבי אופניים שלא הוסרו מהאירוע לאיזה מסיבות אלה שתהיה, 

 ושחרור זה.ויתור בשום אופן כל סעיף אחר במסמך 

ופיע בתמונות שתצולמו במשך במידה שא ,גירזבכל חומר עתידי של  להשתמש בתמונה שלי ללא תשלום גירזרשה לאני מ .3

 האירוע.

היה אני מבין ומסכים שאף אחד מהצדדים הנקובים מטה יאני מקבל מרצוני ובהתנדבות כל סיכון של פגע, מוות, או נזק לרכוש.   .4

ונה שתהיה בקשר לאירוע.  אני משחרר בזה מכל ומאיזה אחריות שתהיה, אאחראי באיזה דרך שהיא לכל מה שיקרה או לכל ת

נים משלה, ממ, סוכנים, באים אחריה, ממונים קצינים, וכן אוחזי מנותיה, הנהלתה, היזקכחסר  גירזומסכים לפצות ולקבוע את 

שלה, קציני רכיבה אם ישנם, או כל מתנדב אחר, מכל טענה שתהיה, כולל, אבל לא מוגבל לטענות פשיעה, פעילויות לא מכוונות, 

התנהגות ה לעאני אחראי שמהשתתפותי בכל אירוע שיהיה.  אני מבין  שיהיה, וכל הפסד או הוצאה, שיתכן בוצעוופעולות שלא 

לכל תביעה שתהיה כתוצאה  ,, ועוד מסכים שויתור ושחרור זה יחול, בנוסףגירזפותי באירוע של במשך השתת שלילטות חוה

 באירוע. ירכיבת אופניים במשך השתתפותמחוץ למהשתתפותי בפעילויות 

ובאי כחי.  כל פעילות חוקית שתהיה  יים שלימשפטה םזבון שלי, מייצגייויתור ושחרור זה נועד לחייב אותי, משפחתי, יורשי, ע .5

וסכם"( ואני מוותר בזה על כל זכות הפורום המ[ )"בחר בית הדין או רבהנוכחים יובאו לפני ]עקב השתתפותי באירוע או רכיבה 

.  אני מבין שתנאי מסמך זו המוסכםלפני איזה בית משפט או פורום אחר חוץ מהפורום  שתהיהכל טענה  להעלותלתבוע או 

 וים חוזה ולא רק דיבורים, וחתמתי מסמך זו מרצוני החופשי.מהו

כל עיכוב, הפסקה, או כל חסר ביצוע אחר, ואולי תבטל את האירוע במקרה של נסיבות שאינן  לעתהיה אחראית לא  גירז .6

התפרצות בשליטתה הסבירה.  נסיבות כאלה כוללות, אבל אינן מוגבלות לאונס בידי שמים )לדוגמה, מבול, רעידת אדמה, 

'(, מלחמה, התפרצויות, או כל הפרעה ציבורית אחרת, אש, מגיפה, פיצוץ, פעילות חבלנית, חבלה, ציות לבקשות וולקנית, וכו

, סגירת או בנית כבישים או שבילים, כבישים או לפרוס את כל ציוד הדרוש או מתנדביםאי יכולת ממשלתיות, פקודות, תקנות, 

בלבד  גירז.  תהיה רק למנכ"ל ולוועדת גירזה הסבירה של תכל סיבה אחרת מעבר לשליטשבילים שמסוכנים לעבור, או 

 הסמכות להחליט מתי, ואם בכלל, ניתן להחזיר כסף או כל הסדר אחר במקרה של ביטול אירוע.

 יו.על התכולה של מסמך ויתור ושחרור הזה, כי קראתי אותו, ואני מסכים לתנא אני מסכים שאני מודע לגמרי מעצמי
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 מוסף למסמך ויתור ושחרור למשתתפים קטינים 

 .18שני ההורים או אפוטרופוסים חייבים לחתום ולקחת אחריות עבור כל אחד מתחת לגיל 

עקב השתתפות הקטין  שתיגרםשירותי רפואת חירום לקטין הנרשם, ואני מקבל אחריות מלאה לכל הוצאה רפואית הספקת ל מרשהאני 

, באים אחריה , קציניה, סוכניהגירזכחסר היזק, ולפצות את  גירזלומסכים להתייחס  ,מכל התחייבות בזה גירזאת  באירוע.  אני משחרר

או  קרוב,מסבא או סבתה, מהורה אחר,מממני, שתהיה מכל טענה  ,רכיבה אם ישנם, או כל מתנדב אחרקציני מממנים שלה, וממונים שלה, 

על ידי שום צד, וכן   ופעולות שלא בוצעו ,פעילויות לא מכוונות גיעה, הפסד או נזק הנגרם מפשיעה,מכל התחייבות, לרבות פ ,אפוטרופוסמ

, באים אחריה וממונים קציניה, סוכניה, גירזהפסד או הוצאה, שיתכן שיהיה מהשתתפות הקטין באירוע.  אני גם מסכים לפצות את כל 

 , מכל טענה שתהיה של אחריות עקב הקטין נקוב מטה.קציני רכיבה אם ישנם, או כל מתנדב אחרמממנים שלה, שלה, 

מקובל שאני ופוס של הקטין עם סמכות לחתום על מסמך ויתור ושחרור וכן על המוסף הזה, ומצהיר שאני בגיל חוקי, הורה או אפוטראני גם 

מבחינה חוקית לחתום על מסמך ויתור ושחרור וכן על המוסף הזה.  אני מבין שתנאי מסמך זו מהווים חוזה ולא רק דיבורים, וחתמתי מסמך 

 זו מרצוני החופשי.

 תכולה של מסמך ויתור ושחרור הזה, כי קראתי אותו, ואני מסכים לתנאיו.אני מסכים שאני מודע לגמרי מעצמי על ה
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