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 אלתחרות התופסת של פארקור ישרתקנון 
 (580618478עמותת פארקור ישראל )

 מהות האירוע:

 .משולבת באימון הפסח של אולם מבוזהביצוע תחרות תופסת 

 כללי התנהגות במתחם

 המתחם. לשמור על ניקיון  חובה .1
 .מתחם התחרותלעשן בתוך אין  .2

 .אין להכניס אלכוהול למתחם .3
 להישמע להוראות המאמנים לאורך כל האימון.חובה  .4

 ללי בטיחותכ
 .חובה להישמע להוראות המארגנים .1

 ללא חימום.תחרות התופסת או ב אין להשתתף .2
 .ה להיות נוכח בתדריך הבטיחות בתחילת האירועחוב .3

 .כל משתתף מחויב לחתום על הצהרת בריאות .4
 עלולה לגרור הרחקה מן האירוע ללא החזר כספי!כללי הבטיחות  החוקים / כללי התנהגות /הפרה של  

 תופסת חוקי 

 יות.שנ 15 בסבבים שלכל זוג משחק תופסת  בצורה אקראית.המשתתפים יחולקו לזוגות  .1

תופס לא הצליח לתפוס את הנתפס, היה וה .ויזכה בנקודה יה והתופס הצליח לתפוס את הנתפס, ינצח בסיבובה .2
 .זוכה בנקודהמנצח בסיבוב והנתפס 

 ".3-אחר כל סיבוב תתבצע החלפת תפקידים. נצחון במשחק ע"פ עקרון "הטוב מל .3

 שניות בדיוק. 60בים תהיה מנוחה של בין הסב .4

 המנצחים בכל משחק יעברו לשלב הבא עד לגמר. .5

 אין להתחיל במשחק לפני הזנקה של אחראי. .6

 י, יש לעצור את התנועה במיידי.ברגע הישמע שריקת האחרא .7

או לבצע כל מגע אחר על הנתפס פרט תפס. אין להכות, למשוך, לשים רגל,נתפיסה תתבצע על ידי מגע יד בגב/חזה ה .8
 חזה/גב. –למגע יד 

 ולרשומים לאירוע פסח של אולם מבוזה בלבד. ומעלה 14ההשתתפות הינה מגיל  .9

שאינם חברי עמותה  או )לרבות דמי חבר( לעמותהשאינם חייבים חוב כספי  עמותה חברי: בתחרות רשאים להשתתף .10
 ושילמו את דמי ההרשמה לתחרות.

 יטול של רישוםב

. ביטול רישום קרוב יותר למועד לא מהתשלום 95%ולקבל החזר של  תחרותיום לפני ה 7ביטול רישום ניתן לבצע עד  .1
 יזכה בהחזר כספי!

 parkourisraelnpo@gmail.comלביטול יש להגיש לעמותת פארקור ישראל )ע"ר( במייל בקשות  .2
  

 ביטול האירוע וא/ו שינוי תאריך האירוע
שינוי אחר בניגוד לפרסומים וזאת כתוצאה מכוח עליון או מסיבה שאינה במידה והאירוע בוטל או שונה מועד האירוע ו/או כל 

תלויה במארגנים לא ייחשב הדבר כהפרה מצד המארגנים והמשתתפים לא יהיו זכאים לפיצוי או החזר, המארגנים יפעלו 
ן זה משמעו, כל גורם כח עליון בתקנו במידת האפשר ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לקיים אירוע חלופי בסמוך למועד המקורי.

שלמארגנים אין שליטה עליו ולפי דעתם עלול לפגום באירוע ו/או להוות סיכון, לרבות תנאי מזג אויר, מלחמה, שביתה, אסון 
  טבע, פעולות איבה, אבל לאומי או כל גורם אחר שיש בו בכדי לפגום באירוע ו/או להוות סיכון
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 צהרת בריאות ותנאי השתתפות ה
  

   _________________________________________שם פרטי ומשפחה: 
  

 מספר ת.ז. _______________________________________________
 וביניהם: מול נציג המכירות\לאירוע דרך אתר ההרשמה באינטרנט אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי .1

 .נכונים ומדויקיםהם  -טלפון ועוד מספרי  שם, תאריך לידה, כתובת מייל
 להתאמן בפארקור.אני הח"מ מצהיר בזאת שעברתי בדיקות רפואיות ושהנני בריא וכשיר פיסית ונפשית  .2
 ע"י רופא מוסמך מטעמי. התחרותכמו כן אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר, טרם  .3
 החופשי וללא שוםאני הח"מ מצהיר גם, כי הנני משתתף בתחרות מתוך בחירתי האישית ומרצוני  .4
בענף ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר  ענף הפארקורכפיה או שידול מצד גורם כלשהו. אני מכיר את  .5

 .תנועה על מכשולים, גובה ומשטחים קשיחיםבמאמץ גופני ונפשי קשה, ובסכנות שונות, שכוללות  ך, שכרופיזי
מנהל האירוע ו/או מי  ,פארקור ישראל )ע"ר(תביעות מכל סוג שהוא, כלפי  אני הח"מ מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל .6

וכי כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי אם  באירועמטעמו, )להלן "המארגנים"( ו/או כל מי שמעורב במישרין או בעקיפין 
 יגרם לי הוא על אחריותי שלי

 הן כלפיי המארגנים, בני משפחותיהם, או מי שקשור אליהםולא אבוא בטענות ובתביעות כלש
 במישרין או בעקיפין. המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או למלווי, לרבות

 נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה או לאחריה ו/או בקשר עמה.
 ים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסולאני הח"מ מצהיר בזאת, שאני מכיר בזכותם של המארגנ .7

 את השתתפותי במהלך התחרות, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו לנכון.
 אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות .8

 שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה או לאחריה.
בגין כל תביעה או דרישה שתועלה נגדכם על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים אני מתחייב לשפות אתכם  .9

 כאמור לעיל ולהלן.
בריאותי מיום החתימה ה מבעוד מועד על כל שינוי שחל במצביהאירוע אני מצהיר בזאת כי אודיע ואעדכן את מארגני  .10

 על מסמך זה ועד ליום התחרות בפועל.
לפניה ובסיומה  האירועי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך מוסכם עלי שהמארגנים ומ .11

 או כל אירועים דומים שיארגנו המארגנים בעתיד. האירועלצרכים של פרסום, קידום מכירות או שיווק של 
  

 עם הרשמתכם הינכם מאשרים תקנון זה
  

 ________________________________________חתימה:      תאריך: ___________
 

 .18אישור הורים לנרשמים מתחת לגיל 
 

 מספר ת.ז.: _____________________________ אני )שם ושם משפחה(:  _________________
בתי )שם הנרשם(_________________________ להשתתף באירוע חנוכה של עמותת פארקור ישראל. תוכן \מאשר לבני

 האירוע והתקנון ידועים ומוסכמים לי. 
 בחתימתי אני מצהיר כי אני הוא האפוטרופוס החוקי של הנרשם.

 
 

 ______חתימה: __________________________________     תאריך: ___________
 


