
 

 תקנון והצהרת בריאות Iron Beast מירוץ הנדון:

  .. ההרשמה לתחרות באמצעות מערכת הרישום באתר האירוע1

 .. נרשם הינו מי שטופס ההרשמה שלו התקבל ואושר במערכת2

 11, למעט חניכי "אסא אותי לוחם" שהשתתפותם תותנה מגיל 11. גיל מינימום להשתתפות במרוץ הינו 3

 .ומעלה

יהיה מחויב להביא אישור הורים חתום על ידי אחד מהוריו ליום המרוץ  11. משתתף שטרם מלאו לו גיל 1

במרוץ. )כנסו להורדת אישור  ולמסור אותו להפקה בעמדת הרישום. לולא אישור זה לא ניתן יהיה להשתתף

 .ההורים(

  . בהירשמי לאירוע אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר להשתתף במרוץ והתאמנתי אליו כיאות.5

 .. ההרשמה למרוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר1

, בכתובת 23:22בשעה  25.1.15. שינויים וביטולים של מקצים יתאפשרו עד לתאריך 7

 .. לאחר תאריך זה לא יתקבלו ביטולים או שינוייםIronBeastRace@gmail.com המייל 

ש"ח ובגין שינוי מקצה יחויב המשתתף בדמי  35 . בגין ביטול הרשמה יחויב המשתתף בדמי טיפול של1

 .ש"ח 12טיפול של 

ימים לפני מועד האירוע, לא יתאפשר ביטול רישום למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי. את  12. 9

 .ש"ח 12. הביטול כרוך בדמי טיפול בסך IronBeastRace@gmail.com:האישור יש לשלוח במייל לכתובת 

בהירשם לאירוע, הנרשם מצהיר כי ידוע לו כי מארגני האירוע לא יישאו בכל אחריות  הסרת אחריות:  . 12

 .לנזק כלשהו לרבות נזקי גוף באם יגרמו במהלך המרוץ

ם מים, גובה, שיווי משקל ומאמץ אני יודע כי המרוץ כולל בתוכו מכשולים אתגריים קשים אשר כוללי . 11

פיזי בעצימות גבוה. מכשולים אלה הינם בעלי רמת סיכון גבוה אשר דורשים רמת כושר גבוה 

 IRONמהמתמודדים וכי למשתתפים ישנו הניסיון והכושר הגופני הדרוש לביצוע המסלול. ידוע לי כי 

BEAST זק שייגרם בעקיפין או במישרין כתוצאה או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא יישא באחריות עבור כל נ

מהתמודדות במרוץ, לרבות נזקי גוף ומוות ו/או נזק שיגרם לכל צד ג' כשלהו טרם המרוץ, במהלכו או 

 .אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו

במהלך המרוץ יהיו סדרנים ואנשי רפואה פרוסים לאורך המסלול. יש להישמע להוראות הסדרנים,  . 12

 .מודד אשר ינהג בחוסר ספורטיביות, לא ישמע להוראות הסדרנים עלול למצוא עצמו פסול מהמרוץמת

בהסכמתי לתקנון זה הנני יודע ומסכים כי צוות ההפקה יתעד את האירוע על כל שלביו, וישתמש  . 13

 .במדיה שתצולם לצרכי שיווק ופרסום בעתיד
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