טופס הרשמה ונטילת אחריות לפעילות אופניים
פרטי משתתף
שם
אי-מייל
טלפון נייד
•בחרתי מרצוני להשתתף ברכיבת מבחן ( )Demo/ Demo One On One/ #DemoOneOnOneהמאורגן על ידי
חברת ונטיל אופניים בע"מ.
•יש לי ניסיון ברכיבה על אופניים כולל אופני הרים ,ידוע לי כי רכיבה על אופניים הינה פעילות מסוכנת אשר המשתתף בה
עלול להיפגע ולהיפצע ולסבול נזקים גופניים ו/או נזקי ממון לרבות סיכון חיים.
•ידוע לי כי טיפול במקרה חירום יתבסס על מערכת החירום האזורית.
•הנני נוטל על עצמי אחריות בלעדית ומלאה לכל נזק ו/או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שאני עלול לסבול עקב ביצוע
הפעילות ומצהיר בזה כי לא אדרוש ו/או אתבע מחברת ונטיל אופניים בע"מ ו/או מיניב כליף ו/או ממי מנציגיה כל פיצוי
כספי במקרה בו חלילה אפגע ו/או אפצע ו/או במקרה בו אסבול נזקים רפואיים מכל מין וסוג שהוא ו/או ייגרמו לי נזקי
ממון כלשהם עקב או במהלך הפעילות.
•ידוע לי כי ביצוע הפעילות דורש בריאות תקינה ויכולת לעמוד במאמצים גופניים .אני מצהיר בזה כי הנני כשיר מבחינה
גופנית ורפואית לביצוע הפעילות ,הנני בעל בריאות תקינה ואין לי כל בעיות בריאותיות אשר עלולות למנוע ממני לבצע
פעילות זו.
•הרכיבה עם כפפות וקסדה רכוסה בלבד .הרכיבה תתקיים עם הרוכב המלווה מטעם ונטיל אופניים בע"מ במגוון מסלולים
בהתאם לרמת הרכיבה שלי ולהעדפותיי.
•בחתימתי על מסמך זה הנני פוטר את חברת ונטיל אופניים בע"מ ,או מי מטעמה לרבות יניב כליף ו/או כל מדריך מטעמה
וכל צד אחר הנוגע לדבר ,ומוותר בזאת וויתור מלא סופי ומוחלט על כל עילת תביעה היכולה להיות לי כלפי חברת ונטיל
אופניים בע"מ ו/או כלפי מי ממדריכיה ובכלל זה מיניב כליף בגין כל נזק ,גופני או ממוני ,שעלול להיגרם לי עקב או
במהלך הפעילות ,לרבות טענות בדבר בחירת אופי המסלול ורמת הקושי שלו ,או המאמצים הגופניים הנדרשים לצורך
ביצוע הפעילות ו/או טענות לרשלנות אחרת של הצדדים המוזכרים מעלה בקשר לפעילות זו ו/או טענות לנזקי רכוש.
•באחריות הרוכב לוודא תקינות האופניים והתאמתם אליו טרם הרכיבה :יש לוודא תקינות ברקסים ,נעילת שחרורים
מהירים ,לחץ אוויר ותקינות כללית של האופנים לפני תחילת רכיבה.
•גודל השלדה מוגבל ברכיבות מבחן וידוע לי כי ייתכן והשלדה אינה בגודל המתאים לי.

תאריך

חתימה

בחתימת ידי המצ"ב ו/או בחתימתי דרך האתר הנני מאשר את הסכמתי לתנאים דלעיל ,וכי קראתי את
הנחיות הבטיחות ,וכן שהפרטים שמילאתי נכונים.
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