
 ישראלDOC  הצהרה והתחייבות של משתתף בפעילות מועדון

 

 : , מצהיר ומתחייב כדלקמןהנני הח"מ __________________ ת.ז ____________________

 

 .ישראל DOC א. הואיל והנני בוחר מרצוני החופשי להשתתף בפעילות מועדון

מטעמם והינה על  ב. והואיל וידוע לי כי השתתפות זו אינה כרוכה בתשלום כלשהו למארגני הפעילות ו/או למישהו

  .בסיס התנדבותי בלבד

 : לפיכך הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן

 ח חובה כחוק התקפה למועד השתתפותי בפעילות שלכי ברשותי תעודת ביטוהנני מצהיר ומתחייב  . 1

 .ישראל DOC חברי מועדון

 ישראל הכרוכה ברכיבה על DOC כי לא אשתתף בשום פעילות של חברי מועדוןהנני מצהיר ומתחייב  . 2

 .אופנוע מבלי שתהא ברשותי תעודת ביטוח חובה תקפה למועד הפעילות

בין נזק גוף ובין  -  ישראל DOC לי נזק במהלך פעילות מועדוןהנני מצהיר ומתחייב וידוע לי כי במקרה וייגרם . 3

ו/או מארגני ישראל ו/או מי מטעמם  DOC לא תהא לי זכות תביעה כלפי מארגני פעילות מועדון -נזק רכוש 

מכל אחריות לכל נזק  ו/או כל מי מטעמםהפעילות והנני פוטר את מארגן/מארגני  ,בגין כל נזק כאמור הפעילות

 .שראליDOC שייגרם לי במהלך הפעילות של מועדון

מכוסה על פי פוליסת  הנני -גוף שיגרם לי במהלך רכיבת האופנוע  נזקידוע לי והנני מסכים כי גם במקרה של . 4

ככל שיתברר כי הכיסוי הביטוחי אינו תקף ו/או לא  .ביטוח חובה שנרכשה על ידי לצורך כיסוי השימוש באופנוע

בגין נזק גוף או רכוש שייגרם לי במסגרת  תביעה כלשהיבמקרה זה עילת  לא תהא לי –הוצא על ידי כיסוי כאמור 

 .ישראל ו/או מי מטעמם ו/או מארגני הפעילות DOC מועדון פעילות של חברי

ישראל ושלא נגרם תוך DOC  ידוע לי והנני מסכים כי אם יגרם לי נזק גוף או רכוש במסגרת פעילות של מועדון. 5

 .הפעילות ו/או מי מטעמם מכל אחריות לנזק האמור פוטר את מארגני גם במקרה כזה הנני -כדי נהיגה באופנוע 

בלבד והנני התנדבותי  ישראל הינה על בסיס חברתי DOC ידוע לי והנני מסכים כי השתתפותי בפעילות מועדון. 6

הפעילות ו/או מי מטעמם כל  לוקח על עצמי את הסיכון הכרוך בהשתתפות בפעילות זו מבלי שתיוחס למארגני

 .נזק ככל שיגרם לי במהלך השתתפותי בפעילות זואחריות לכל 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 תאריך: _________________     ______________________ מלא: שם


