הצהרת בריאות משתתף – מרוץ האביב י"ח באייר 3/5/18
אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף במרוץ האביב והתאמנתי
לקראתו כנדרש.
אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל
ממצא חריג.
ידוע לי כי ההשתתפות במרוץ כרוכה במאמץ פיזי ניכר ואני מבין כי השתתפותי במרוץ ,במידה ואיני כשיר
גופנית כיאות ,עלולה לסכן את בריאותי .
ידוע לי כי הסכמת המארגנים להשתתפותי במרוץ נשענת על הצהרתי זו כי אני בריא וכשיר להשתתף
במרוץ.
הנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את מארגני המרוץ.
אני מצהיר גם כי הנני משתתף במרוץ בתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי ,אני מכיר את המסלול ואת
אופיו ,ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר במרוץ קשה ,שכרוך במאמץ גופני ונפשי קשה ובסכנות שונות,
שכוללות ריצה בכבישים ואזורים פתוחים ובמזג אויר העשוי להיות חם ולח.
אני מצהיר גם כי אין לי ולא יהיו כל טענות ו/או תביעות מסוג כל שהוא כלפי מארגני המרוץ ו/או המרכז
קהילתי בגין כל נזק שיגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפות במרוץ .אם יגרם לי מנזק.
ידוע לי כי מארגני המרוץ ו/או המרכז קהילתי ע"ש פירסט ו/או עובדיהן לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו,
שיגרם לי  ,לרבות נזקי גוף ונפש ,שיגרמו לי לפני המרוץ ,במהלכה או לאחריה.
אני הח"מ מצהיר בזאת שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי במרוץ כולל במהלכו,
מכל סיבה שהיא ,כפי שימצאו זאת לנכון.
אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל הוראות ,התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות שהמארגנים
יחליטו עליהן לפני המרוץ או במהלכו.
אני הח"מ מוותר בזאת על כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את במרכז קהילתי ע"ש פירסט את עיריית טירת
כרמל את מארגני המרוץ ,נציגיהם ,מלוויהם ,הצוות הרפואי ו/או הפארא רפואי וכל מי שמעורב במישרין או
בעקיפין במרוץ.
אני מתחייב לפצות את הגורמים המצוינים לעיל בגין כל נזק שייגרם להם ו/או כל תשלום שישלמו כתוצאה
מתביעה ו/או דרישה שתועלה נגד גורמים אלה על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים הנוגעים
למרוץ.
טופס זה מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא תקף לכל דבר ועניין לשני המינים.

הנני מצהיר כי קראתי בעיון את הצהרת הבריאות ולהלן חתימתי על הטופס.
שם______________

תאריך______________

חתימה______________

תקנון ותנאי השתתפות במקצי המרוץ

 .1ההשתתפות במקצי המרוץ השוני הינה על אחריותו הבלעדית של הרץ המשתתף .בעצם הירשמו
למרוץ ,מצהיר ומתחייב הנרשם כי הוא כשיר ובריא וכי אין כל מניעה רפואית או אחרת להשתתפותו
במרוץ ,כי ידוע לו שלמארגני המרוץ ולמי מטעמם אין כל אחריות כלפיו בכל הנוגע לנזק ו/או פגיעה
שיגרמו לו מכל מין וסוג שהוא כפועל יוצא מהשתתפותו במרוץ וכי אין לו – והוא מוותר בזאת – על כל
טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ או מי מטעמם בכל הנוגע והקשור לנזק ו/או פגיעה
שיגרמו ,אם וככל ויגרמו לו.
 .2הריצה במקצים התחרותיים תהא מותרת רק למי שממלא אחר כל התנאים המפורטים להלן ובמצטבר:
א .נרשם למרוץ ושמו ופרטיו מופיעים ,במועד המרוץ ,ברשימות המארגנים ומודדי הזמנים.
ב .הוא עונד שבב מדידת זמנים של המרוץ וכן מספר חזה של המרוץ שנתקבלו לידיו בהסתמך על
הרשמה שביצע למרוץ ואשר נושאת את שמו ופרטיו .מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל לא
יורשה לרוץ במקצי המרוץ והמארגנים יהיו רשאים למנוע ממנו לרוץ ולהורידו ממסלול הריצה .בכל
מקרה ,מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל – יפסל ותוצאתו לא תימדד.
 .3רץ שפרטי רישומו אינם נכונים – עלול להיפסל ותוצאתו לא תחשב ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה
בעניין זה כלפי המארגנים.

 .4מועד ותנאי רישום
א .ההרשמה למקצי הרישום למרוץ תתבצע דרך עמוד ההרשמה באתר האינטרנט של המתנ"ס:
.www.matnastc.co.il
 .5קביעת זוכים ופרסים
הזוכים שיוכרזו כזוכים במקצים השונים יהיו זכאים לפרסים ולגביעים כמפורט באתר המתנ"ס.
א.
 .6ערכת ריצה
א .באחריות כל משתתף שנרשם למרוץ ואשר מופיע ברשימות המארגנים ,ליטול לידיו את ערכת הריצה
הכוללת בין היתר :מספר חזה ושבב מדידת ריצה וכן חולצת מרוץ (להלן "ערכת המרוץ).
ב .החולצה המוענקת בערכת המשתתף ,מוענקת כמתנה והמשתתף לא נדרש לשלם עבורה תשלום
כלשהו .אין באפשרות המארגנים להתחייב למידת חולצה המותאמת למשתתף ו/או לשמור למשתתף
מידת חולצה מסוימת .למשתתף לא תעמוד כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי המארגנים אם משתתף
יקבל לידיו חולצה שאינה במידה המתאימה לו ולמארגנים אין כל אחריות בעניין זה ולרבות שלא לעניין
טיב החולצה הניתנת במתנה.
 .9ביטוח פינוי ואחריות
א .המארגנים אינם עורכים ביטוח לרצים ולמשתתפים במרוץ .על כל רץ חלה האחריות לבטח את עצמו לרבות
בביטוח בהתאם להוראות חוק הספורט ,התשמ"ח – . 1988
ב .ככל שחלה על הרץ ו/או משתתף לערוך בדיקות רפואיות בהתאם לקבוע בתקנות הספורט (בדיקות
רפואיות) ,התשנ"ז –  – 1997עליו לעשות כן על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים.
ג  .אין אחריות למארגנים על כל אובדן  ,הפסד ו/או נזק שיגרמו לרכושו ולציודו של משתתף ו/או רץ וכל משתתף
ו/או רץ אחראי באופן בלעדי לשמירה על רכושו ועל ציודו.

