
 
 חצי מרתון מרוץ מודיעיןהשתתפות תלמידים בתקנון 

 

לי שההכנה לאירוע דורשת  ידוע לי שהאירוע הוא אירוע של ספורט סיבולת. ידוע .א

 מתאימים.אימונים 

ידוע לי שהשתתפות באירוע ללא הכנה קפדנית וללא בדיקת רופא עלולה להיות  .ב

 מסוכנת.

 .תאימות לסוג כזה של אירוע סיבולתהאימון המ אני מודע/ת לסוגי תוכניות .ג

 בכוונתי לבדוק את מזג האוויר בסמוך ליום האירוע ולהיערך בהתאם.  .ד

אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שהמצב הגופני של המשתתף/ת נבדק על ידי רופא  .ה

 .שאישר השתתפות באירוע

 אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שהמשתתף/ת בריא/ה וכשיר/ה להשתתף באירוע. .ו

רגיש לא טוב המשתתף/ת חולה או מחלק באירוע אם  שלא לקחתאני מתחייב/ת  .ז

 לקראת האירוע.

, או כל גוף אחר הקשור עמותת סחלביםהוועדה המארגנת, העירייה, ידוע לי כי  .ח

 טרםלרבות נזקי גוף שיגרמו  אחריות לנזק כלשהו שיגרם למרוץ לא יישאו בכח

המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו. על כן אני החתום מטה 

 מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל

רשאים להשתמש ו/או עיריית מודיעין ו/או עמותת סחלבים מוסכם עלי, ששוונג  .ט

ו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה, בצילומים שלי במהלך המרוץ לפני

 וכן לפרסם את התוצאות שלי באתר המרוץ ובאתר שוונג.

אני מאשר ו אתר המרוץם כפי שמופיע בת הביטוליקראתי את תקנון האתר ומדיניו .י

את הכתוב בהם ומאשר לפנות אלי בעדכוני זמנים, מספר משתתף, תנאי מזג 

 אוויר צפויים והצעות שיווק.

 ( יהיה בהתאם ללו"ז המפורסם באתר התחרותCut-offדוע לי כי סגירת המסלול )י .יא

חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או בע"ח אחר )קשורים עם/בלי  .יב

 .רצועה(

חל איסור לרוץ בתחרות עם אוזניות, רץ שיבחר לעשות כן, עושה זאת על אחריותו  .יג

 ובידיעתו

 .ניתן להתחרות בריצה בלבד .יד

רוץ בתאריך חד, או תנאים שלא יאפשרו קיום המבמיוקר  /במידה של מזג אוויר חם .טו

 .המקורי, ידחה האירוע

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות  .טז

ה של שינוי שעות דמי הרשמה הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקר

  .לא יוחזרו

 פ"במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ, יקבעו לפי "זמן הצ'י המנצחים .יז

(CHIP TIME).  

יתקבלו בשטח המרוץ בלבד –ערעורים על תוצאות או פסיקות הקשורות למרוץ  .יח

ועד רבע שעה לפני טקס הסיום )לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או פסיקות לאחר 

 .כן(מ

חלוקת גביעים ומדליות לזוכים תתבצע ביום המרוץ בטקס הסיום, משתתף שלא  .יט

 .יישאר לטקס הסיום לא יוכל לקבל את הגביע/מדליה לאחר מכן


