
Galilee Marathon Swimming Association (R.A.) - )עמותת שחיית מרתון גליל )ע"ר 

 

 כתב התחייבות ושחרור
 יין(שח)לחתימה על ידי 

 
)להלן / ישוב: _____________עיר ________________מרחוב  _________. ת.ז __________ הח"מ יאנ
 : יין"(, מאשר כדלהלןשח"ה -

 -)להלן  (ק"מ בהתאמה 10או  ק"מ 20.5) , בשחייהאו לרוחב ובכוונתי לחצות את הכנרת, לאורך הואיל
  ;"(המשחה"

"(, העמותהתת שחיית מרתון גליל )ע"ר( )להלן: "וברצוני כי המשחה יבוקר ויתועד על ידי עמו והואיל
שחיית  חוקיבאופן בו משקיף מטעם העמותה יבקר את המשחה, יוודא כי הוא מתבצע על פי 

המרתון של "פדרציית שחייני המרתון", כמפורט בתקנון העמותה, וכי במידה ואשלים את המשחה 
הנתונים שבאתר העמותה ויועברו התאם לחוקי שחיית המרתון, יירשמו נתוני המשחה בבסיס ב

 ;לתיעוד גם במאגר הנתונים העולמי של פדרציית שחייני המרתון
 

 כדלהלן : העמותהמצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כלפי  יאנ ,ובהתאם לזאת ,לפיכך
, על כל הכרוך בכך, לרבות התקשרות עם סירה משחהלארגון ה אני האחראי הבלעדיכי  ,מאשר יאנ .1

לפני, במהלך ולאחר המשחה, עמידה בחוקי מדינת ישראל, דיווח  עבורי , תספוק מזון ושתייהמלווה
לשיטור הימי )ככל והדבר נדרש(, ביצוע המשחה במצב בריאותי וכושר גופני מתאים, יציאה למשחה 

 .רפואי ואפשרות פינוי במידה ויידרש וכדומהבתנאי מזג אוויר המתאימים, דאגה לליווי 

, ומשחרר את למשחהשר קב העמותהכל טענה מכל סוג ומין שהם כלפי  יולא תהיה ל מאשר כי אין יאנ .2
ביחס כלפי  העמותה חיוביב וזאת בלי לפגוע, למשחהבקשר  ימכל אחריות ו/או חובה שהם כלפי העמותה

 .העמותה האמור באתרלפי לבקרת ותיעוד פרטי המשחה, 

 :מכלליות האמור לעילמבלי לגרוע  .3
 י, ככל שתהיה קיימת,זכות על ובמיוחד העמותהין כנגד דכל סעד שב מוותר על יאנ 3.1

שהאחריות המלאה  י. ויתור זה נעשה במודע שכן ברור לפיצוי בגין נזק שייגרם לילסעד 
 .על ארגון המשחה, לרבות על ההיבט הבטיחותי, הינה עלי

בין  זכות כלשהי, יכי עומדת ל ,מרות האמור לעיל יקבעלכי אם  תב בזאחיימת יאנ 3.2
 האמורה. יש זכותופעל למימא, לא העמותהזכות לקבל סעד ובין כל זכות אחרת, כלפי 

ו/או על  העמותהככל שייעשו על ידי  מחדל,זה לעיל, לא יחול על מעשה ו/או  3יובהר כי האמור בסעיף 
 .זדוןברשלנות רבתי ו/או ב הידי מי מטעמ

תר העמותה, לרבות תפקידה הברור של העמותה ונציגיה, כל האמור באאת  תיכי קרא ,מצהיר יאנ .4
פדרציית העמותה וחוקי המתמצה במתן בקרה למשחה, במטרה לבדוק אם הוא מבוצע בהתאם לחוקי 
כי כל זכות  י. ידוע לותהשחייני המרתון, ובמידה והמשחה יאושר, לתעד את פרטיו, כאמור באתר העמ

בלי  .באתר העמותהכפופה לאמור  ה ותהיהכלפי העמותה, תהיה מוגבלת לתפקיד הנ"ל של העמות ישל
רוע הקשור יאביחס לכל  העמותהטענה ו/או תביעה כלפי  מוותר על כל ילגרוע מכלליות האמור, אנ

משקיף עקב תנאי מזג האוויר או , לרבות אי יכולתי לבצעו או אי יכולת העמותה לשלוח למשחה למשחה
 כל סיבה אחרת. 

יהיו עבור מתן שירותי הפיקוח והתיעוד  תהומילמתי או אשלם לעכל התשלומים אשר שידוע לנו כי  .5
כאמור ו/או דמי חברות בעמותה ולא עבור ארגון המשחה או כל חלק ממנו או הנובע מביצועו או 

לשנות את כל תשלום כאמור לעמותה כדי  כי שילמתי  דהבהיה בעות, וכי לא ההתארגנות הנדרשת עבורו
 .אחריות כלשהי של העמותה ביחס למשחה ו/או ביצועוהאמור לעיל ו/או כדי ליצור 

 להשיגרמו  דן רווחיםאבכל נזק ו/או הפסד ואו הוצאות ו/או  גיןב העמותה את מתחייב בזאת לשפות ניא .6
, ואשר ניתן לצפותם כתוצאה לות בכתב זהוהכל יהתחייבות מהתחייבויותי בגין או בהקשר להפרה של

 .מסתברת של ההפרה

 עמוד בתוקפו מיום חתימתו.ילתי חוזר וזה הינו ב בכת .7
 

 
 על החתום: תיבא ראיהול

 
                                   ________________   

  
 שם השחיין            תאריך          


