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 ___ / ___/ ___תאריך                            
 תב ויתור והסתכנות מרצון למתחרהכ

 בשטח סגור/חד יומי לכלי רכב למרוץ בשטח פתוח/נתיש
 
 ___ /___/___ת אריך לידה    _____________________________        ) שם ושם משפחה מלאים(ני א
 
 _______ בתוקף עד________________יון נהיגה רש. מס________________ -___תעודת ז הות. סמ
 
 ___ -_________________טלפון _______________________________________ תובת מלאהכ
 
 __________________ אחר / נ הג משנה / פקיד נהג ת
 
 :  צהרות בדבר  תנאים מו קד מיםה  .1

 . שנה 18נני בגיר מעל גיל  ה .1.1
 , הנני בעל רשיון נהיגה תקף .1.2
 . ים/ים המתוכנן/מצב בריאותי תקין ויציב מכל בחינה ומאפשר לי להשתתף במרוץ  .1.3
 . כשיר לתנועה, כלי הרכב במצב תקין ובטוח  .1.4
 . יש בידי אישור בעל הרכב בכתב והסכמתו להשתתפות הרכב במרו ץ כשהוא נהוג על ידי/הרכב בבעלותי  .1.5
 .  תוקף-אין ביטוח חובה בר/על שימושי ברכב יש .1.6

 :  ת חייבוי ות בדב ר תנאי ה מרוץ הצהרות  וה .2
 . ומתחייב לנהוג על פיו, קראתי את  ת קנון המרוץ ואני מסכים לתוכנו ומקבל עלי את הוראותיו .2.1
ומתחייב לנהוג , אני מקבל על עצמי את מסלול המרוץ וסביבתו ואת פירטי תדריך המרוץ כפי שימסרו לי .2.2

 . על פי הוראותיו
 . א עלי לחתום כתנאי להשתתפותי במרוץ ואני מסכים לתנאיונמסר לי נוסח כתב ויתור שנתי עליו יה .2.3
או בעלי /או מגודרים ויש סיכון כי בני אדם ו/אני מודע לכך שהמסלול ודרכי הגישה אליו אינם חסומים ו .2.4

 . או כלי רכב אחרים יכנסו לאזור המסלול במהלך המרוץ/חיים ו
או  /ים ו/לווים ומשתתפים אחרים במרוץלמ, ים לי\אני מודע לסיכונים ולסכנות שיש בקיום המרוץ .2.5

לציבור שיהיה בשטח בו י ת קיים המרוץ ואני מתחייב ל נקוט בכל אמ צעי הזהירות כדי למנוע נזק מאד ם   
 . כלשהו

 . הפסקה או נטישת מרוץ, על כל תקלה, ובהתאם להוראות התדריך, ידוע לי כי עלי לדווח לכם מיד .2.6
לפי שיקול דעתו  , הצוות הרפואי יטפל בי כפי שימצא לנכוןבכל מקרה של תאונה אני מאשר ומסכי ם כי  .2.7

 . המקצועית
    הסתכנות מ רצון -העדר ביטוח   .3

וכי אין כיסוי ביטוחי לכל נזק מסוג כלשהו לא לרכוש , אינו תק ף  למרוץ' צד ג/ידוע לי כי ביטוח החובה .3.1
 . ים/אחר במהלך המרוץ' או לצד ג/ולא לגוף אשר עלול להיגרם לי ו

ואני אשא בעצמי בלבד  , ים בגדר הסתכנו ת מרצון/טוח מהווה הסכמתי להשתתף במרוץבהעדר בי .3.2
ים /או  לאדם אחר במהלך המרוץ/או העקיפות  לכל נזק שייגרם לי  ו/בתוצאות המלאות  הישירות  ו

 . או במקר ה של תאונה עצמית/או ברכב א חר ו/או היפגעות של הרכב באדם ו/עקב פגיעה ו
ובהתאם , ים ידועה לי זה מכבר/ביטוחי לנזקים אשר עלולים להיגרם במהלך המרוץעובדת העדר כיסוי  .3.3

או לאחרים מתוך ידיעה כי /לפתרון אחריותי במקרה של נזק אשר ייגרם לי ו, לפי שיקול דעתי, דאגתי
או   /או  הנובע מכך  לי ו/אהיה אחראי בלעדי לכל נזק שייגרם ע קב השתתפותי במרוץ וכ ל הכרוך ו

 .לאחרים
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 ויתור  ושחרור  מאחריות   .4
 אני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן   .4.1

 . ים  ושטח הארוע/אין לי ולא יהיו לי כל טענות מכל סוג ומין  שהוא בכל הקשור למרוץ .4.1.1
או  /מנהליו ו, מארגני האירוע" מועדון מרוצי ישראל"או תביעה את /הריני משחרר מכל אחריות ו .4.1.2

או בעלי  הנכס בו יתקיים  /א ו נותני החסות ו/מים ואו המפרס/או מי שפועל מטעמם ו/שולחיהם ו
או  עירוני כלשהו כולל פקידיהם  /או מקומי ו/או כל גוף  ממשלתי ו/או בעל זכות בנכס ו/המרוץ ו

,  או נציגיהם בגין כל נזק מסוג כלשהו בין נזק לרכוש ובין נזקי גוף לרבות מוות/או סוכניהם ו/ו
או  /במישרין ו, ה כלשהי הכרוכה בהשתתפותי במרוץאחר כלשהו מסיב' או לצד ג/שיגרם לי ו

גם אם ני תן לייחס אותם , לרבות בשעת אי מון או לאחר תום המרוץ  בשטח  המרוץ, בעקיפין
או רש לנות לרבות מחדל וכל האחריות לנזקים כאלה תחול עלי  /כנתרמים או נ גרמים ממעשי זדון ו

 . לרבות בכל הקשור לכיסויי הביטוח, בלבד
א ו  /או הפועלים מטעמם ו/או תבי עה את מארגני האירוע ו/שחרר מכל אחריות והריני מ  .4.1.3

או  עירוני  /או  מקו מ י  ו/או  כ ל גוף  ממשלת י  ו/או  בעלי הנכס  ו/או נותני  החסות  ו/המפרסמים ו
או  חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו  /או  נציגיהם  מכל חובה  ו/או סוכניהם  ו/פקידיהם  ו כולל

 . או לאדם אחר כאמור/ קר ה לי ואו שנגרם
ידוע לי כי הוויתור והשחרור מאחריות ויתר פרטי כתב זה הנם תנאי יסודי ועיקרי להשתתפות   .4.2

ואלמלא התחייבותי והצהרתי בכתב זה לא היו המארגנים מאפשרים לי להירשם כמשתתף   , ים/במרוץ
 . בו

   התחייבות  לש יפוי  .5
תכם הראשונה בכתב בגין כל סכום שתדרשו לשלם על ידי אני מתחייב לשפות אתכם מיד על פי דריש .5.1

בין בגין נזקים שנגרמו לי או לתלויים בי ובין שנגרמו  , אדם כלשהו בקשר עם השתתפותי במרוץ
 . לאחרים

אני מתחייב לשפות אתכם  בגין הוצאות  שנגרמו עקב  חיפוש שווא שנערך בגלל אי דיווח  על  כל פרישה  .5.2
 .  מהמרוץ

 . ל לשיפוי כדי לגרוע מתוקף הוראות כתב זה והתחייבויותי האחרות  על פיו" הנאין בהתחייבותי .5.3
 אישור קר יאה  וקי ום תנאים  למרוץ   .6

 .  וכי הבנתי את תוכנו, אני מאשר כי  קראתי את כל  האמור בכתב  זה .6.1
אדאג  לקיים כל הדרוש כדי שאוכל לחתום כהצהרת אמת על כתב   הוויתור והסתכנות מרצון  עליו יהא  .6.2

 . י המועדון"תום במסמך לפני גורם מוסמך עעלי לח
 

 לראיה באתי על החתום ו     
 
 או הבהרות בדבר תוכנו  של כתב/מאשר כי הוצע לי לקבל הסברים ו________________________ ני א
 
 .תימתיחאשר  מאשר את  _____________ תפקיד '  _________________ גב/ה ומשמעותו על ידי מרז
 

 __ __________ ת י מ ה  ח      _____________ א ר י ך  ת 
 י המנהלה"לשימוש ע

 
מאשר  כי _______________________________ תפקיד  ___________________ ני החתום מטה א
ח ותם הולאחר שבדקתי כי , סמך זה  נחתם בפני היום על ידי החותם לאחר שזיהיתי אותו על  פי תעודת זהותומ

לאחר שגם  ו,  תוכ נו ומודע למשמעותו המעשית והמשפטית של הצהרותיו והתחייבויותיוהבין את, קרא כתב  זה
 . או הבהרות ביחס אליו/הצעתי לו לקבל הסברים ו

 
 

 __ _____________ ת י מ ה   ו  ח ו ת מ ת ח    ______________ א ר י ך  ת 




