
 והסכמה להשתתפות בפעילות ספורט מוטורי כתב ויתור  

על ידי אחד מהוריו של הקטין. במקרה של הורים גרושים נדרשת חתימת שני  הטופס  םבמקרה של קטין ייחת

 ההורים.  

 

 שתאריך לידתי הוא _____/___/___ ___ בעל/ת ת"ז מס' ______________ אני הח"מ ___________

 ,מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:   הוא _________________ מגוריי  ומקום 

ספורטב  להשתתףבכוונתי   .1 פי    פעילות  על  תשס"ו מוטורי  הספורטיבית,  הנהיגה  )להלן:    2005-חוק 

 "הפעילות"( וזאת מרצוני החופשי. 

לדרישות  הנני .2 בהתאם  בתוקף  ספורטיבי  נהיגה  רישיון  תשס"ו   מחזיק  הספורטיבית,  הנהיגה    2005-חוק 

 "(. הספורטיבית  הנהיגה  חוק )להלן: " 

/ כלי הרכב עליו ארכב הוא רכב ספורט עממי    קףות ספורטיבית ב  נהיגה  עליו ארכב יש רישיון  הרכב  לכלי  .3

  2010-תקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון כלי תחרותי(, התש"עשאני מתחייב כי ייבדק וייבחן בהתאם ל

- סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה(, התש"עותקנות הנהיגה הספורטיבית )קביעת  

2010  . 

,  בחינה  מכל  ויציבים   טובים   הגופני   וכושרי   בריאותי   מצב  יהנני מצהיר/ה כי בידי ציוד המתאים לפעילות, כ .4

 . הפעילות לקיים לי   המאפשר באופן 

  במקום   שהותי   במהלך  עוררת ת  אם  או  כלשהי   רפואית בעיה  לי  יש אם ותת שלא לבצע הפעיל /מתחייב   הנני .5

 . הפעילות

ניכרים   .6 ובסיכונים  במאמצים  כרוכה  הינה  בפעילות  רכיבה  /או  כי השתתפות  לי  וידוע  לי  הובהר  לי,  ברור 

ות ואף  ע ומחייבת ידע וניסיון מוקדם ועלולה לגרום אף לכך שייגרם לי נזק, לרבות נזק כלכלי, נזק גופני, פצי

קיימים בעצם ביצוע הפעילות, לי ולמשתתפים אחרים, ואני מתחייב/ת לנקוט  מוות. אני מודע/ת לסיכונים ה 

 בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע נזק לי או לאדם אחר.  

קיבלתי את ההדרכה הנדרשת לביצוע הפעילות, הוראות הבטיחות, שימוש ונהיגה בטוחה,    אני מצהיר/ה כי .7

ע/ת לכל הסיכונים הללו אני נוטל/ת על עצמי מרצון  לצד הסבר על הסיכונים הכרוכים בפעילות, ובהיותי מוד

 סיכונים אלו ובוחר/ת  מרצוני הטוב והחופשי ועל דעתי ובאחריותי המלאה להשתתף בפעילות. 

אשתתף   .8 לא  וכי  אחרת,  מפריעה  השפעה  או  סמים  אלכוהול,  השפעת  תחת  מצוי  אינני  כי  מצהיר/ה  אני 

 עה.  בפעילות אם וככל שלא היה כשיר/ה לחלוטין לבצ

הפעילות   .9 מארגן  כי  לי  סעיף  ידוע  לפי  לביטוח  הנהיגה    15דאג  ותקנות  הספורטיבית  הנהיגה  לחוק 

 .  )מצ"ב תמצית הכיסוי הביטוחי(   , בלבד2009-הספורטיבית )חובת ביטוח(, תש"ע 

שולל את קיומו של ביטוחי הרכב    ,  2005-על פי חוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"וידוע לי כי הכיסוי הביטוחי   .10

 ) לרכב "מספר צהוב"(.  1970הרגילים לפי חוק הפלת"ד וכן לפי פקודת ביטוח רכב מנועי תש"ל 

חובת  )תקנות הנהיגה הספורטיבית  ק שאינו מכוסה בביטוח על פי  אני באופן אישי אהיה האחראי לכל נז .11

עצמי באופן המתאים לצרכיי ולסיכוני פעילותי    ולפיכך ידוע לי כי רצוי שאבטח את  , 2009  –   , תש"ע (ביטוח 

כאמור, וכי עורך הביטוח יהיה מודע ויסכים לכתב ויתור זה. במידה והיקף הביטוח או סכומו לא יספיק לפצותי  

 על נזקי לא יהיו לי כל טענה או תביעה בעניין זה למארגני הפעילות.  



או מי מטעמם ו/או עובדיהם ו/או יתר המשתתפים  הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את מארגני הפעילות ו/  .12

בפעילות ו/או המפרסמים ו/או נותני החסות לפעילות מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם  

 לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל כתוצאה מהפעילות ו/או בקשר אליה.  

או עובדיהם ו/או יתר המשתתפים בפעילות  / הנני מתחייב בזאת לשפות את מארגני הפעילות ו/או מי מטעמם ו .13

בגין כל סכום אותו יאלצו לשלם ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר    ו/או המפרסמים ו/או נותני החסות לפעילות

ד ג', רבות הוצאות משפטיות ושכ"ט בגין תביעות מוטבים ותביעות  צ לנזק אשר ייגרם לי ו/או אשר אגרום ל

שונים רפואיים  מוסדות  בתוך  של  וזאת  לפי    7,  חיובם,  מיום  או  בפועל  ששילמו  מיום  היותר,  לכל  ימים, 

 המוקדם. 

הפעילות, בהתאם לכל הוראות הבטיחות    ביום  ומי מטעמו  הנני מתחייב לפעול לפי כל הוראות מנהל הפעילות .14

 והסדר, ובהתאם לכללי האירוע הרלוונטיים, וזאת, לטובת שמירת בטיחות מקסימלית בפעילות. 

עשוי  אני   .15 השיפוט  דוח  כך,  בגין  שיפוט  דוח  כנגדי  ויינתן  האירוע  כללי  את  ואפר  שבמידה  לכך  מודע/ת 

שיקול דעתה הבלעדי ואני מצהיר כי לא תהיה לי ו/או למי  להתפרסם ע"י ההתאחדות לספורט מוטורי עפ"י  

 מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין פרסום דוח שיפוט כאמור.   

מארגנ .16 כי  לי  רשאים ידוע  מטעמם  מי  ו/או  הפעילות  את    י  לפסול  ובפרט  בפעילות  השתתפותי  את  למנוע 

 השתתפותי במהלך תחרות, מכל סיבה רלוונטית שהיא, כפי שימצאו לנכון. 

לכך   .17 מודע/ת  להיות  הפעילות  שאני  ומצולמתעשויה  רשאים    ה/מסכים,  מטעמם  מי  כל  או  המארגנים  כי 

, מבלי לקבל אישור מוקדם או נוסף, לפי שיקול דעתם הבלעדית  להשתמש בצילומי פעילות בהם אני מופיע

בהקשר זה על    ת/ ועל פי דין, לרבות לצרכים של יחסי ציבור, פרסום, קידום מכירות או שיווק. אני מוותר

כי לא תהיה    ה/זכויותיי ועל טענות בגין פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים או זכויות מסחריות כלשהן. אני מצהיר

  ני וי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי מארגצאו למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפילי ו/ 

 לא לדרוש פיצוי או שיפוי בגין שימוש זה.   ת/ומתחייב  םמטעמ ומיהפעילות  

בחתימתי על מסמך זה הריני להצהיר כי אני הבנתי את הנאמר במסמך זה ומקבל מרצוני החופשי את כל   .18

 הנאמר בו ואין ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכתוב ולנאמר לעיל.  

אלמלא   .19 וכי  לפעילות  לכניסתי  ועיקרי  יסודי  תנאי  הינו  זה  והסכמה  ויתור  כתב  על  חתימתי  כי  לי  ידוע 

ותיי האמורות לא היו מארגני הפעילות מאפשרים לי להשתתף בפעילות, וכי קראתי את  התחייבויותיי והצהר

 האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.   

 ולראיה באתי על החתום: 

 _____________                _________________                            ____________ 

 חתימה                                             ת.ז   +  שם מלא                                  תאריך  


