
 
 

RUN   4    תקנון   איתן 

  

 השתתפות   במרוצים   מותרת   לרצים   המקיימים   אימונים   סדירים,   מצויים 1.

 במעקב   רפואי,   בריאים   וכשירים   לריצה   בלבד.   רצים   אשר   אינם   עומדים   בתנאים   אלו 

 מנועים   מלהשתתף   במרוץ.   כל   חריגה   מהנחיות   אלו   הינה   באחריותו   המלאה   של 

 המשתתף   בלבד. 

 כל   משתתף   מתבקש   למלא   שאלון   רפואי   ולאשר   את   הצהרת   הבריאות   כתנאי 2.

 לקבלת   ערכת   הריצה. 

 גיל   המינימום   מופיע   תחת   מידע-   גילאי   מינימום.   התאריך   הקובע   לבחינת 3.

 גיל   הנרשם   הוא   יום   המרוץ    3.4.2020

 ההרשמה   למרוץ   הינה   אישית   ואינה   ניתנת   להעברה   לאחר. 4.

 הנני   מודע/ת   היטב   למסלול,   לאופיו   ולתקנון   האירוע. 5.

 הנני   מצהיר/ה   בזאת   כי   כל   מארגני   התחרות   והאחראים   לה   משוחררים   מכל 6.

 אחריות   בגין   רכוש   וציוד   שאביא   עמי   למרוץ   וכי   אני   מוותר/ת   על   כל   תביעה,   טענה 

 ו/או   דרישה   כלפי   מארגני   התחרות   או   כל   גוף   אחר   הקשור   למרוץ   בגין   כל   נזק   /   אובדן 

 ציוד   /   רכוש   אשר   ברשותי. 

 במהלך   האירוע   דואגת   ״איתן   –   כל   אחד   יכול״   למעטפת   רפואית   בהתאם 7.

 להנחיות   המנהל   הרפואי   של   האירוע   הכוללת   בין   השאר   ניידת/ות   אמבולנס   רגיל 

 ו/או   נט"ן/אט"ן.   יובהר   לעניין   זה   כי   משתתף   אשר   נזקק   לפינוי   לבי"ח   באחריותו 

 לדאוג   לתשלום   למד"א   עבור   הפינוי   ולבי"ח   במידת   הצורך. 

 "המשתתף   ו/או   כל   אחד   מהמשתתפים,   מסכים   ומאשר   כי   דבר   השתתפותו 8.

 באירוע,   אפשר   שיסוקרו,   יצולמו   וישודרו,   באמצעי   תקשורת,   לרבות   בטלוויזיה, 

 בשילוט,   בעיתונות,   בדף   האתר   ובאתרי   אינטרנט   אחרים,   וכי   בעצם   השתתפותו 

 



 
 בארוע   מביע   המשתתף   את   הסכמתו   לפרסום   ו/או   צילום   שמו   המלא   ו/או   התוצאה 

  ו/או   תמונותיו 

 במסגרת   הסיקורים   והפרסומים   האמורים,   לרבות   במסגרת   פרסומים   וקידום 9.

 מכירות   של   החברה   ויפורסמו   ברבים" 

 הנני   מסכים/ה   ומאשר/ת   לחברה   ו/או   כל   צד   שלישי   מטעמה   לעשות   כל 10.

 שימוש   בתוצרים   בכל   צורה   ובכל   מועד   אשר   ייקבע   על   ידם,   לרבות   פרסומם, 

 עריכתם,   שידורם   של   התוצרים   בכל   אמצעי   תקשורת   שהוא,   לרבות   באינטרנט 

 וברשתות   החברתיות,   וכן   שימוש   אחר   מכל   סוג   שהוא,   לרבות   שימוש   לצרכים 

 מסחריים   ושיווקיים   במסגרת   קידום   מכירות   של   החברה   ו/או   ו/או   כל   צד   שלישי 

 מטעמה,   שימושים   פנימיים   של   החברה,   וזאת   ללא   הגבלת   זמן   וללא   כל   תמורה   מכל 

 סוג   שהוא,   כספית   או   אחרת,   ולא   תהיה   לי   כל   טענה   ו/או   דרישה   ו/או   תביעה   מכל 

 סוג   שהוא   כלפי   החברה   ו/או   מי   מטעמה   בהקשר   זה. 

 אני   מסיר/ה   בזאת   באופן   בלתי   חוזר   כל   אחריות   מהחברה   ומכל   הפועל 11.

 מטעמה   בקשר   עם   הצילומים,   פרסום   התוצרים   או   אי   פרסומם,   והנני   מתחייב/ת   כי 

 לא   אעלה   כל   טענה   ו/או   תביעה   ו/או   דרישה   כלפי   החברה   ו/או   מי   מטעמה   בקשר 

 עם   הצילומים,   פרסום   התוצרים   או   אי   פרסומם   כאמור. 

 מובהר   ומוסכם   על   ידי   כי   לא   אתערב   בשיקולים   מקצועיים   בקשר   עם   פרסום 12.

 תוצרי   הצילום   בכל   צורה   שהיא.   וניתן   לערוך   ו/או   לשנות   את   תוצרי   הצילום   לפי 

 שיקול   דעתם. 

 אני   נותנת   בזאת   את   כל   ההסכמות   הדרושות   לפי   חוק   הגנת   הפרטיות 13.

 התשמ"א   –    1981  וחוק   זכויות   מבצעים   ומשדרים   התשמ"ד   –    1984. 

 ידוע   לי   ואני   מאשרת   ומסכימה   כי   לא   אקבל   כל   תמלוגים   ו/או   תמורה   ו/או 14.

 טובת   הנאה   בקשר   עם   ההופעה   בתוצרי   הצילום   ו/או   השתתפות   ו/או   שידור   ו/או 

 הפצה   בקשר   לכך,   בין   בהווה   ובין   בעתיד,   וכי   לא   תהיינה   לי   תביעות   ו/או   דרישות 

 



 
 ו/או   טענות   כלשהן,   לתמורה   ו/או   לטובת   הנאה   נוספים   בקשר   עם   האמור   כלפי 

 "כפיים"   ו/או   מי   מטעמה. 

 המארגנים   ובעלי   התפקידים   רשאים   לפסול   רצים   הפועלים   באופן   בלתי 15.

 ספורטיבי   או   בניגוד   להנחיות   או   המסכנים   את   עצמם   או   ספורטאים   אחרים.   לרצים 

 אלו   לא   יוחזרו   דמי   המשתתף 

 אין   ללוות   את   הרצים   בריצה,   ברכיבה   על   אופניים   או   בכל   כלי   רכב   אחר 16.

 (למעט   רכבי   המארגנים).   רץ   שייגרר   על   ידי   אדם   אחר,   רוכב   אופניים   או   רכב   אחר 

 ייפסל. 

 הכניסה   לאירוע   עם   כלי   נשק   אסורה   בהחלט 17.

 המארגנים   רשאים   לעדכן   את   המידע   באתר   זה   ועל   המשתתף   לעקוב   אחר 18.

 עדכונים   אלו 

 מדיניות   ביטול   הרשמה   הינה   בהתאם   ובכפוף   לחוק   הגנת   הצרכן   ותקנותיו. 19.

 משתתף   אשר   נרשם   לאירוע   באתר   האירוע   ו/או   באמצעות   שיחת   טלפון   עם 20.

 מחלקת   שרות   הלקוחות   של   ״איתן״   (עסקת   מכר   מרחוק),   יהיה   רשאי   לבטל   את 

 השתתפותו   אך   ורק   בכפוף   לתנאים   הבאים   (במצטבר): 

 תוך    14  יום   מיום   עשיית   העסקה   או   מיום   קבלת   המסמך   המכיל   את   הפרטים 21.

 הרלוונטים   (לפי   המאוחר). 

 במידה   ומיום   עשיית   העסקה   ועד   למועד   הארוע   (  expo)   ישנם   פחות   מ-    2214.

 ימים,    עד   שני   ימים,   שאינם   ימי   מנוחה,   קודם   למועד   הארוע. 

 פנה   אל   החברה   בכתב   תוך   ציון   שם   מלא,   טלפון   ליצירת   קשר   ומספר 23.

office@everybodycan.co.il    הזמנה/הרשמה,   לכתובת   דוא"ל 

 ביטל   משתתף   את   השתתפותו   בארוע,   בכפוף   לתנאים   כאמור   לעיל,   ישלם 24.

  המשתתף   אשר   ביטל   הרשמתו   דמי   ביטול   בגובה   של    5%  מסכום   דמי   ההרשמה 

 כמו   כן,   נעשתה   העסקה   בכרטיס   אשראי   וחברת   כרטיסי   האשראי   או   גוף 25.

 אחר   שעמו   התקשרה   החברה   לביצוע   סליקת   כרטיסי   אשראי   גבתה   תשלום   בעד 
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 סליקת   כרטיס   האשראי   בעסקה   שבוטלה,   רשאית   החברה   לחייב   את   המשתתף   גם 

 בתשלום   שנגבה   ממנה   אשר   הינו    4%  מהתשלום   .   סכום   זה   ישתנה   בהתאם 

 למדיניות   חברת   כרטיסי   האשראי   ו/או   הגוף   המבצע   את   סליקת   כרטיסי   האשראי. 

 בנוסף,   היה   והחברה   הנפיקה   בעבור   המשתתף    "ערכת   משתתף"   במועד 26.

 בקשת   ביטול   ההשתתפות   (כגון:   תיק   ו/או   חולצה   ו/או   מספר   משתתף   ו/או   צ'יפ 

 מדידה   וכיוצ"ב),   רשאית   החברה   לחייב   את   המשתתף   גם   בעלויות   הפקת   ערכת 

  המשתתף. 

 החברה   רשאית   לקזז   את   הסכומים   כאמור   לעיל   מכל   סכום   ששילם 27.

 המשתתף   ברישום   לארוע. 

 מבלי   לפגוע   ו/או   לגרוע   באמור   לעיל   משתתף   אשר   נרשם   לארוע   באתר 28.

 הארוע   ו/או   באמצעות   שיחת   טלפון   עם   מחלקת   שרות   הלקוחות   של   החברה   (עסקת 

 מכר   מרחוק ),    יהיה   רשאי   לבטל   השתתפותו   גם   אם   עברו   למעלה   מ-    14  ימים   מיום 

 הרשמתו    וזאת   עד   ולא   יאוחר   מיום    3.4.2020  בשעה    14:00,   בכפוף   לתשלום 

  הסכומים   כמפורט   בסעיפים    4  ו-    5,   לעיל.    . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fourth   Eitan   Everybody   Can   Race   –   Articles   of   Association  

  

1.  Runners  who  train  regularly,  are  under  medical  supervision,  and  are  healthy  and  fit  for               

running,  may  participate  in  the  fourth  Eitan  race.  Runners  who  do  not  meet  these               

criteria  may  not  participate  in  the  race.  The  participant  is  solely  responsible  for  any               

infringement   of   these   instructions.  

2.  Each  participant  must  submit  a  medical  form  and  confirm  the  health  statement  in  order               

to   receive   the   Race   Kit.  

3.  The  minimal  age  limit  appears  under  Information:  Minimum  Age.  The  determining  date             

for   participant   age   is   April   3 rd ,   2020,   the   day   of   the   race.  

4.  Race   registration   is   individual   and   cannot   be   transferred.  

5.  I  hereby  state  that  I  am  well  aware  of  the  track,  its  characteristics,  and  the  event’s                 

Articles   of   Association.  

6.  I  hereby  state  that  all  organizers  and  all  those  responsible  for  the  race  are  freed  of  all                  

liability  for  equipment  I  bring  with  me  to  the  race,  and  I  waive  all  claims,  grievances,  and                  

 



 
/  or  demands  of  the  race  organizers  or  any  other  entity  related  to  the  race  for  any                  

damage   and   /   or   loss   of   equipment   in   my   possession.  

7.  Eitan  Everybody  Can  provides  medical  assistance  according  to  the  guidelines  determined            

by  the  event’s  Medical  Director,  including  a  regular  and  /  or  emergency  ambulance.  Any               

participant  who  requires  hospital  evacuation  is  responsible  for  paying  MDA  for  any  fees              

incurred   for   the   transport   and   hospitalization,   if   required.  

8.  “The  participant  and  /  or  each  of  the  participants  agrees  and  confirms  that  his  or  her                 

presence  at  the  event  may  be  reported,  filmed,  and  broadcast  by  the  media  on               

television,  billboards,  newspapers,  the  event’s  website  and  other  internet  sites.  By            

participating  in  the  event  the  participant  expresses  agreement  to  having  his  or  her  full               

name   and   /   or   result   and   /   or   pictures   photographed   and   /   or   published.  

9.  The  abovementioned  media  coverage  includes  usage  for  the  company’s  advertising  and            

sales   purposes.”  

I   hereby   agree   and   confirm   that   the   company   and   /   or   any   third   party   on   its   behalf   may   use   the  

products   in   any   form   and   at   any   time   they   see   fit,   including   publishing,   editing,   and  

broadcasting   the   products   in   any   media   form,   including   the   internet   and   social   

11.  networks.  They  may  make  any  other  use  whatsoever,  including  for  commercial  and             

marketing  purposes  as  part  of  promoting  sales  of  the  company  and  /  or  any  third  party                 

on  its  behalf,  and  internal  company  uses,  without  any  time  limit  or  any  compensation  of                

any  kind,  monetary  or  other,  and  I  will  have  no  claims  and  /  or  grievances  and  /  or                   

demands   of   any   kind   against   the   company   or   anyone   on   its   behalf   in   this   regard.  

12.  I  hereby  irrevocably  remove  all  responsibility  from  the  company  and  anyone  acting  on              

its  behalf  regarding  the  photographs  –  either  publishing  or  not  publishing  the  products  –               

and  I  hereby  commit  not  to  file  any  grievance  and  /  or  claim  and  /or  demand  against  the                   

company  and  /  or  anyone  on  its  behalf  regarding  the  photographs,  or  the  publishing  or                

not   publishing   of   the   products,   as   mentioned.  

 



 
13.  I  hereby  agree  and  confirm  that  I  will  not  intervene  in  any  way  in  the  professional                 

considerations  regarding  the  publication  of  the  photograph  products,  which  may  be            

edited   and   /   or   changed   as   they   see   fit.  

14.  I  hereby  give  all  consent  required  by  the  Privacy  Protection  Law 5741 -1981  and  the               

Performers’   and   Broadcasters’   Rights   Law    5744 -1984.  

15.  I  am  aware,  confirm,  and  agree  that  I  will  receive  no  royalties  and  /  or  compensation                 

and  /  or  benefit  for  appearing  in  related  photograph  and  /  or  broadcasting  and  /  or                 

distribution  products,  either  at  present  or  in  the  future,  and  I  will  have  no  claims  and  /                  

or  grievances  and  /  or  demands  of  any  kind  for  additional  compensation  or  benefits               

regarding   the   above   from   Kapaim   or   anyone   on   their   behalf.  

16.  The  organizers  and  position  holders  are  entitled  to  disqualify  runners  who  behave  in  an               

unsportsmanlike  way  or  disobey  regulations  or  endanger  themselves  or  other  athletes.            

Membership   fees   will   not   be   reimbursed   to   these   runners.  

17.  Runners  in  the  race  may  not  be  accompanied  by  bicycle  or  any  other  vehicle  (apart  from                 

the  organizers’  vehicles).  A  runner  who  is  dragged  by  another  person,  cyclist,  or  other               

vehicle   will   be   disqualified.  

18.  Entering   the   event   with   firearms   is   strictly   forbidden.  

19.  The  organizers  are  entitled  to  update  the  information  on  the  site  and  participants  must               

follow   these   updates.  

20. Registration  cancellation  policy  is  in  accordance  with  and  subject  to  the  regulations  of  the                

Consumer   Protection   Law.  

21  A  participant  who  registered  for  the  event  on  the  event’s  website  and  /  or  by  telephone                 

with  Eitan’s  customer  service  (long-distance  sales),  will  be  entitled  to  cancel  registration             

only   under   the   following   conditions   (accumulative):  

a.  Within  14  days  of  the  transaction  being  made  or  of  the  date  of  receiving  the  document                 

containing   the   relevant   details   (the   later   of   the   two).  

b.  In  the  event  there  are  less  than  14  days  between  the  day  of  transaction  and  the  event                  

(expo),   then   up   to   2   days   –   which   are   not   days   of   rest   –   before   the   date   of   the   event.  

 



 
c.  After  applying  to  the  company  in  writing  while  noting  full  name,  contact  telephone              

number,   and   registration   /   order   number,   to   this   address:   office@everybodycan.co.il  

d.  Were  a  participant  to  cancel  participation,  subject  to  the  abovementioned  conditions,            

he   or   she   will   pay   a   cancellation   fee   of   5%   of   the   registration   fee.  

e.  If  the  transaction  was  conducted  through  credit  card  and  the  credit  card  company,  or               

other  credit  card  clearing  entity  through  whom  the  company  cleared  the  card  in  the               

cancelled  transaction,  charges  a  fee,  the  company  is  entitled  to  collect  the  fee  it               

incurred  to  the  amount  of  4%  of  the  transaction  amount.  This  amount  may  change               

according  to  the  policy  of  the  credit  card  company  and  /  or  the  credit  card  clearing                 

entity.  

f.  In  addition,  if  the  company  has  already  issued  a  Participant  Kit  at  the  time  of                

cancellation  (such  as  a  bag  and  /  or  shirt  and  /  or  participant  number  and  /  or  measuring                   

chip  and  the  like),  the  company  may  also  charge  the  participant  for  the  cost  of  issuing                 

the   Participant   Kit.  

g.  The  company  is  entitled  to  offset  the  above  mentioned  amounts  from  any  amount  paid               

by   the   participant   on   registering   to   the   event.  

h.  Without  detriment  or  prejudice  of  the  above,  a  participant  who  registered  for  the  event               

on  the  event’s  website  and  /  or  by  telephone  to  the  company’s  customer  service               

department  (long-distance  sales),  will  be  entitled  to  cancel  registration  even  if  over  14              

days  passed  since  the  transaction  and  no  later  than  2  pm  on  April  3 rd ,  2020,  subject  to                  

payment   of   the   amounts   detailed   in   articles   d   and   e,   above.  

 


