
 
 
 
 
 
 
 
 

 ........................... ...........................            ת"ז........................................................אחראי הקבוצה אני הח"מ

 ................כתובת..............................................................                 טלפון סל'................................

 מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ובפעילות שבה אני אני בעל ניסיון ברכיבה על אופניים, מודע לקשיים ו או לסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים  .1

 נוטל חלק)הרכיבה(, ולכך שהרכיבה עלולה לגרום לי או לצדדים שלישיים לנזקי גוף ו או רכוש.

 עלי להשתתף בתדריך המקדים, לקרא ולהבין את נוהלי הבטיחות וההתנהגות ואני מתחייב לנהוג על פיהם: .2

 לחבוש קסדה רכוסה והדוקה היטב בכל מהלך הרכיבה 2.1

 את תנאי הדרך , הכביש . לרכוב באופן התואם 2.2

 לנהוג בתבונה ובהתאם, בראותי מכשול לרכב בהתאם ולרדת מן האופניים בעת הצורך. 2.3

 קטינים ירכבו בליווי מבוגר בלבד. 2.4

 מטרת הרכיבה הינה בילוי, הנאה, טיול ובשום פנים לא תחרות או תצוגה יכולות. 2.5

 ייעודי המחובר לאופניים )לפי הוראות היצרן( ניתן להרכיב רוכב נוסף בתנאי שהינו קטין ויושב רכוס בכסא 2.6

 הנ"ל חייב בקסדה רכוסה.

האופניים ששכרתי מ"הנדיב על גלגלים"  נבדקו על ידי טרם עשיתי בהם שימוש ונמצאו מתאימים עבורי, שלמים  .3

אחריותי ותקינים. על כן, כל נזק שיגרם לאופניים בזמן או , ו עקב שימוש שאעשה בהם )למעט תקרים( הוא על 

 בלבד ואשא בו על חשבוני.

ידוע לי שהמסלולים שניתנו לי הינם המלצה בלבד והרכיבה בהם הינה עפ"י שיקול דעתי ובאחריותי. אם אבחר  .4

 במסלולים שונים מהמומלץ, לא אקבל שירותי חילוץ.

כיבה ולהישמע ידוע לי כי אם תתגלה תקלה באופניים במהלך הרכיבה, עלי לעצור בצד הדרך לידע את מרכז הר .5

 להוראות שאקבל ממנו.

אני לוקח על עצמי ועל הקטינים שבאחריותי )מופיעים בפירוט מטה( את האחריות המלאה לכל נזק גוף ו, או  .6

רכוש ישיר או עקיף שעלול להיגרם לי ו, או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הרכיבה, לרבות במקרה של פגיעה 

 ישיר או עקיף.–צמי ועל חשבוני בכל נזק כאמור שנגרמה ע"י צד שלישי ומתחייב לשאת בע

אני משחרר את "הנדיב על גלגלים" ו,או מי מטעמו מכל אחריות משפטית ו,או אחרת לכל נזק גוף ו, או רכוש  .7

שעלול להיגרם לי ו, או לצד שלישי עקב ו, או כנובע ו, או בקשר עם הרכיבה לרבות מקרה של פגיעה ע"י צד 

 שלישי.

פצות את "הנדיב על גלגלים" מיד ולפי דרישתו באופן מלא ומיידי בגין כל הליך משפטי שינקט נגדו אני  מתחייב ל .8

בהקשר זה בעקבות השימוש באופניים ו, או מי מטעמו ו, או סכום שיפסק נגדו בהליך כאמור ו, או בגין כל הפסד 

התגוננות מפני הליך כאמור. לרבות ו, או הוצאה שנאלץ " הנדיב על גלגלים"  ו,או מי מטעמו לשאת בהם לצורך 

 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

בריאותי תקינה והנני כשיר מבחינה גופנית ורפואית לביצוע הפעילות. השתתפותי ברכיבה נעשית מרצוני  .9

 החופשי.

צאים הצהרותיי והתחייבויותי שלעיל הינן בלתי חוזרות ויחולו במלואן גל על הקטינים המצטרפים אלי לרכיבה ונמ .10

 באחריותי המלאה.

 בעצם יציאתי לרכיבה הנני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה. .11
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