הצהרת בריאות משתתף

אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף במרוץ
"איתן -כל אחד יכול" שהוא אירוע של ספורט סיבולת והתאמנתי לקראתו כנדרש.
אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא
מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.
אני מצהיר כי איני סובל ממגבלה בריאותית כרונית ו/או אורטופדית המהווה סכנה
לבריאותי בהשתתפותי במירוץ.
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 מתחייב/ת לא להשתתף באירוע אם אהיה חולה או ארגיש לא טוב לקראת
האירוע.
אני מצהיר כי הנני משתתף במרוץ מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי .אני מודע
לפרטי המסלול ואני מודע לעובדה כי מדובר במרוץ שכרוך במאמץ גופני ונפשי קשה
ובסכנות שונות ,שכוללות ריצה באזורים פתוחים ובמזג אויר העשוי להיות חם ולח.
השתתפות ילדים מתחת לגיל  18מותנית באישור וליווי ההורה של אותו הילד.
כל רץ שבוחר להשתתף בריצה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
על כל רץ לדאוג ליציאה לריצות עם כל הציוד הנדרש ,ככל הנדרש ,בייחוד מים
וכובע.
יש להיערך לריצות בהתאם למזג האויר וככל הנדרש להרבות בשתיה ,לנוח לפני
היציאה לריצה ולקחת אחריות על גופו.

אני הח"מ מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא ,כלפי
"איתן – כל אחד יכול" ,העירייה מנהלי הקבוצה ו/או יוזם ריצה ו/או מפרסם ו/או כל
מי שמעורב במישרין או בעקיפין בניהול הקבוצה בגין כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי
אם יגרם לי ,כתוצאה מהשתתפות במרוץ והוא על אחריותי שלי ולא אבוא בטענות
ובתביעות כלשהן כלפיהם.
ידוע לי כי המארגנים ) איתן – כל אחד יכול( ו/או מרכז הספורט תל אביב ו/או
עובדיהן או כל גוף אחר הקשור לאירוע לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי
לרבות נזקי גוף ונפש שיגרמו לי טרם הארוע ,במהלכו או אחריו.
אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
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.
*טופס זה מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא תקף לכל דבר ועניין לשני
המינים.
באישור טופס הצהרת בריאות זה ושליחתו ,הריני מאשר את השתתפותי באירוע
ומצהיר כי קראתי בעיון את כל האמור בו לרבות התקנון והריני מאשר את כל האמור
בהם.

Participant Health Statement – Eitan Everybody Can Race
·

I, the undersigned, hereby declare that I am in good health, physically and mentally

fit, and able to participate in the Eitan Everybody Can Race, which is an endurance
sports event and that I have trained properly for it.
·

I declare that my physical and mental condition was examined and approved by a

certified physician prior to my participation in the Race, and no problem was found.
·

I do not suffer from any chronic physical and / or orthopedic limitation that would

pose a risk to my health on participating in the Race.
·

I am aware that participation in the Race involves strenuous physical effort and I

understand that, in the event I am insufficiently physically fit, participation in the Race
may endanger my health.
·

I am aware that the organizers’ agreement to my participation in the Race is based

on my admission that I am sufficiently healthy and fit to participate in the Race.
·

In the event of a change in my physical or mental state I will immediately inform the

Race organizers.
·
·

I commit not to participate in the Race if I am sick or feel unwell before the event.
I am participating in the Race of my own free will. I am aware of the track details

and of the fact that the Race involves strenuous physical and mental effort and various

risks due to running in open spaces, and in weather conditions that may be hot and
humid.
·

Participation of children under 18 is dependent on parental approval and presence.

·

Each participant who chooses to participate in the Race bears sole responsibility for

his or her decision.
·

Every participant must begin the Race with all the necessary equipment, especially

water and a hat. Race preparation must take weather conditions into account and
drinking as much water as required, resting before the Race, and being responsible for
one’s physical state.
·

I, the undersigned, declare that I do not have and will not have any claims and / or

grievances of any kind against Eitan Everybody Can, the municipality, the organizers and
/ or the Race initiator and / or advertiser and / or anyone directly or indirectly involved
in organizing the Race, for any injury incurred by me and / or my property, as a result of
participating in the Race. Participation is my responsibility and I will have no claims or
grievances against them.
·

I am aware that the organizers (Eitan Everybody Can) and / or National Sports

Center – Tel Aviv and / or their employees or any other entity related to the event, bear
no responsibility for any damage, including physical or mental injury, caused to me
before, during, or after the event.
·

I, the undersigned, waive all rights to compensation from the above-mentioned

entities.
·

I, the undersigned, hereby declare that I acknowledge the organizers’ right to

prevent my participation in the Race, for any reason, as they see fit.

·

I, the undersigned, hereby commit to following all instructions, regulations, and

demands that appear here, or instructions that the organizers will decide upon before
or during the Race.

By confirming this health statement and submitting it, I hereby confirm my attendance
at the Event and declare that I have carefully read everything written here, including the
Articles of Association, and I hereby confirm everything they state.

