
 אירוע הספורט של הקיץ  - רוכבים ורצים בשביל השריון

 .רקע  1

פועלת למימוש חזונה להוות בית חם לשריונאים ומשפחותיהם ולשימור מורשת  עמותת יד לשריון  

  מקיימת השריון על ידי מגוון פעילויות לשריונאים למשפחותיהם ולקהל הרחב. במסגרת זאת, 

השנה לראשונה אירוע ספורט עממי לפתיחת אירועי הקיץ. מתוך הרצון להרחיב את   העמותה 

ובכביש וריצת   טחאים, נשלב באירוע פעילויות רכיבת אופניים בשולהתאימה למגוון נוש  הפעילות

. האירוע פתוח לקהל הרחב בהרשמה מראש  9מגיל  במגוון מסלולים המתאימים לכל המשפחה , שדה

 ועל פי התקנון. 

 . כללי 2

 על פי התקנון. הצהרת בריאות  שילם וחתם על תינתן למי שנרשם,  אירועפות בזכות השתת .א

   .רוכבים ורצים בשביל השריון"  באירועיש לשמור על התנהגות ספורטיבית, מכבדת ומכובדת  .ב

עטיפות חטיפים  (מייצר  המשתתף. כל פסולת שאירועאין להשליך או לייצר פסולת במהלך ה .ג

עליו לאסוף עימו ולפרוק בנקודות הזינוק, בנקודת  ) בקבוקים, ניירות טואלט ,וג׳לים, פנימיות

  ם.וסיוע טכני או במתחם הסי/הריענון 

מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ובווידאו. הרישום   .ד

וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי המארגנים או מי מטעמם, רשאים 

 . לעשות שימוש בתיעוד זה לצרכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם

את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי בטחון או בטיחות,  המארגנים רשאים לבטל  .ה

הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר או אירועים אחרים שעל פי שיקול דעת  

 . המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור

 . בטיחות 3

ת ואף  רכיבה לא זהירה עלולה להוביל לפציעות חמורו  .יש לרכב באופן המותאם ליכולותיך .א

 . למוות

ביום האירוע, תוכל להשתתף בו רק אם אחד מהוריך או המבוגר   16אם הנך מתחת לגיל  .ב

בכתב הוויתור. אין   האחראי עליך נתן את הסכמתו להשתתפותך ולכל התנאים המפורטים

 .להגיש טופס הרשמה לאירוע מבלי שקיבלת את הסכמת ההורה 

 רכיבה עם קסדה מותאמת. –לבוש  .ג

 .  יים תקיניםשימוש באופנ  .ד

 . יש להקפיד על רכיבה זהירה ותואמת לתנאי השטח ולרמת הרוכב .ה

יש להישמע להוראות מנהלי המסלול, בקרי הבטיחות הפזורים בנקודות קריטיות לאורך  .ו

 .משטרה, פקחי קק״ל, צבאוהרשויות השונות  המסלולים

 של אתר יד לשריון. מוסדרים החניית רכבים תתבצע בחניונים  .ז

 



 . ציוד נדרש  4

 .  (לרוכבי האופניים) סדהק .א

 לרוכבים.  כידוןמספר ו  לרצים  מספר חזה .ב

 . בנוסף לבקבוקים שיחולקו בתחנות חלוקה ומנוחה לאורך המסלול  –בקבוק מים  .ג

 . ציוד תיקון לאופנים .ד

 . כיסוי רפואי 5

 חתימה על תקנון זה מהווה אישור הצהרת בריאות כפי שמובאת להלן.  .א

 . ע"י מד"אכיסוי רפואי  יינתןבשטח המרוץ  .ב

 מד"א לאירוע.  נהלי פינוי רפואי על בסיס  .ג

 . הרשמה 6

 .אירועבמהלך ההרשמה ליבוצע  תשלום דמי ההרשמה  .א

ובהתאם   רשמי ה  הוועדה המארגנת רשאית לסגור את מועד ההרשמה מוקדם מהמצוין באתר .ב

 .  לכמות הנרשמים

 .בכפוף לאישור הורה חתום  9גיל ₪ לכל משתתף מעל  100עלות השתתפות הינה   .ג

 .המארגנים מתחייבים שלא להעביר את פרטי האשראי של הנרשמים לצדדים שלישיים .ד

 . ל המסלוליםומעלה בכ  9הרכיבה מגיל   .ה

 : מדיניות ביטולים .ו

 . כספיעד חמישה עשר יום לפני התחרות ניתן לבטל השתתפות ולקבל החזר  •

 מעלות הרישום.  4%יופחת לפני האירוע  41 החל מהיום ה  •

 . ביטוח 7

 . הרכיבה באחריות הרוכבים בלבד 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . מסלולים  8

   .ק"מ 6ריצת שדה  .א

 . ק"מ 36ק"מ או    25ק"מ או   15רכיבת שטח    .ב

 . ק"מ 32רכיבת כביש   .ג

 .במעמד ההרשמה יינתנו  מדויקיםפירוט המסלולים וטווחים  .ד

 בריאות משתתף הצהרת 

 אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף באירוע (להלן: "האירוע").  

ידוע לי כי ההשתתפות באירוע כרוכה במאמץ פיזי ואני מבין כי השתתפותי, במידה ואיני כשיר גופנית  
  כיאות, עלולה לסכן את בריאותי.

להשתתפותי באירוע נשענת על הצהרתי זו כי אני בריא וכשיר  ידוע לי כי הסכמת המארגנים 
 להשתתף. 

דרישות  אני מצהיר גם כי הנני משתתף באירוע מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי, אני מכיר את 
המסלול ואת אופיו, ברור לי שכרוך במאמץ גופני ונפשי ובסכנות שונות, שכוללות ריצה ורכיבה  

 .ם ולח או יבשאויר העשוי להיות חואזורים פתוחים ובמזג 

אני מצהיר גם כי אין לי ולא יהיו כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי מארגני האירוע בגין כל  
 .נזק שיגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפות באירוע, אם יגרם לי

לי, לרבות נזקי גוף   שיגרם לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו  ואו עובדי\ ידוע לי כי מארגני האירוע ו
   .במהלכו או לאחריו ונפש, שיגרמו לי לפני האירוע

אני הח"מ מצהיר בזאת שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע כולל  
  במהלכו, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו זאת לנכון.

ות כאן או הוראות  אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיע 
 .שהמארגנים יחליטו עליהן לפני האירוע או במהלכו

, נציגיהם, מלוויהם, הצוות  המארגניםאני הח"מ מוותר בזאת על כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את 
 באירוע. רפואי וכל מי שמעורב במישרין או בעקיפין -ההרפואי ו/או הפר

בגין כל נזק שייגרם להם ו/או כל תשלום שישלמו  אני מתחייב לשפות את הגורמים המצוינים לעיל 
כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה נגד גורמים אלה על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים  

 .אירועהנוגעים ל 

 .ואני מבין ומאשר אותואירוע אני הח"מ מצהיר כי קראתי את תקנון ה

 .לכל המגדריםא תקף לכל דבר ועניין טופס זה מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והו

  בהליך הרישום.הנני מצהיר כי קראתי בעיון את הצהרת הבריאות ולהלן חתימתי 

 

 

 


