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  לשביל ישראלטופס הרשמה 

  WINCLUBאני מבקש/ת להשתתף בפעילות של מועדון פעילות שטח 

  
  __________________________  שם פרטי: _______שם משפחה: ___________

  ____________    תאריך לידה _____/_____/_________ת.ז. ________________

  ______________________________________כתובת: __________________

  ________________נייד:  __________      _טל' בית: _____________________

  _______@________________________________דוא"ל: ________________

  תאריך: ____/_____/_____              לטייל בשביל ישראלשם פעילות: 

  התחייבות והצהרה

בריאותי תקינה וכי אין כל מניעה רפואית או בריאותית להשתתפותי בפעילות. ידוע לי כי אני הח"מ מצהיר כי 
אשא במלוא האחריות לכל נזק שייגרם לי עקב מצב בריאותי אשר לא דווח למכללה והנני מצהיר כי לא תהיה לי 

  או למי מטעמי כל טענה כלפי המכללה בהקשר זה.
  נהלי יציאה לפעילות

 יצאו בשעה שנקבעה. לא תהיה המתנה למאחרים. יותהפעילוכל ידוע לי  .1

. הוא יוביל את כלי הרכב, יקבע את המסלול, ינחה את הפעילותיהיה אחראי על  הפעילותמדריך  .2
 . אין לעקוף את המדריך או ללכת לפניו בשום אופן.תנהגותהבדבר כללי ה המשתתפים

ל דעתו המקצועי, בהתאם לתנאי מזג האוויר או סמכות לשנות את המסלול על פי שיקו הפעילותלמדריך  .3
 למגבלות הקבוצה או שיקולי בטיחות.

 .שמע להוראות המדריךייש לה .4

באמצע, עושה זאת על אחריותו ועל דעתו. המכללה לא תישא באחריות על כל מי  מהפעילותכל מי שפורש  .5
 או נסע במסלול אחר מזה של כל הקבוצה. הפעילותשעזב את 

 .מתבקש להודיע על כך למדריך הפעילותמי שעוזב את  .6

מתחייבים לשמור על חוקי מדינת ישראל, חוקי התעבורה, כללי שמירת הטבע לרבות חגירת המשתתפים  .7
 חגורות בטיחות, החזקת רישיונות רכב תקפים וביטוחים כנדרש על פי החוק.

 .הפעילותמו לרכוש ולרכב למעט רשלנות מצד מארגני המכללה איננה אחראית על נזקים שיגר .8

רישיון רכב בתוקף, בטוחים כנדרש בחוק, , ומיכל דלק מלאברכב שטח תקין לפעילות ברכבי שטח יש להגיע  .9
 עם רצועות גרירה ושאקלים. ו

 .ומפת סימון שבילים מתאימהועם אדם כל מים לו, אוכל ים מתאימותביגוד ונעליב יש להגיע לפעילות .10

הנני מאשר כי ההנחיות שלעיל וכן הנחיות מפורטות בכתב לגבי הפעילות המתוכננת, לרבות לגבי ציוד 
ומסמכים נדרשים, נמסרו לי בעת ההרשמה לפעילות והנני מתחייב להצטייד בציוד ובמסמכים הכלולים בדף 

לאחר שקראתי כתב התחייבות זה בעיון, הנני  ילות ולדאוג כי יהיו ברשותי במהלך כל הפעילות.ההנחיות לפע
  .מאשר בחתימתי, מרצוני החופשי, את הסכמתי ואת התחייבותי לכל האמור

  
  

  תאריך: ____/____/____    ____________________________חתימה: 
  
  

  פרטי כרטיס אשראי

   מס' תשלומים: ________    ₪ 2280 :דמי השתתפות ע"ס אני מאשר לחייב את כ.א. עבור

  _  ____/___:וקףת  _____________מס' כרטיס: ______ _____________סוג כרטיס:

_____________    ___ת.ז.: ______ שם בעל הכרטיס: _______________________

  חתימה: ___________________________

ביטול . 09-8639299 בפקס או iditeven@wincol.ac.ilביטול הרשמה יבוצע באמצעות פנייה בכתב ל 

ימים  3-ביטול הרשמה פחות מ מדמי ההשתתפות. 50%יחויב בתשלום של ימים לפני המועד  3 עד ההרשמה

   לפני מועד הפעילות יחוייב בתשלום מלא.


