
 יתורופס הסכמה ווט

 _______________ תאריך לידה__________________שם המשתתף: ____________________________

 ______________אפוטרופוס: ____________________________________ /שם ההורה –אם משתתף קטין 

 ____________________________________________________________________כתובת המשתתף: 

 של המשתתף: _______________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני 

 _______________: __________(כתובת דוא"ל–אם המשתתף קטין - אפוטרופוס/)של הורהכתובת דואר אלקטרוני 

 _____________ר הקבוצה של המשתתף: _______________________________________________מספ

 תכנית: ____________________________________________________________________________

או בתפקיד אחר(  , מתנדב,ים לעיל )"המשתתף"( מעוניין להשתתף )כחבר בקבוצה, מאמן, חונך, שופטמהמשתתף שפרטיו רשו
) FIRST LEGO League(, ליגת לגו לצעירים )League ®EGOL FIRST: ליגת לגו )FIRST הלמפעיבאחת מהתכניות הבאות ש

League Junior)  או כל תכנית אחרת שלFIRST  .)'קרן כתנאי להשתתפות המשתתף בתכנית, )'התכניותFIRST       United (
States Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology) מכון טכנולוגי לישראל )להלן:  -והטכניון

כים לתנאים הכלולים בטופס הסכמה טרופוס במקרה של משתתף קטין( יסאפו/כי המשתתף )באמצעות הורה יםדורש "(הטכניון"
 יתור זה.וו

, ים, מעסיקיםבוחר םאינו/או הטכניון   FIRSTטרופוס במקרה של משתתף קטין( מבין כי קרן אפו/המשתתף )וההורה .1
במידה שהוא  ,סמכות או שליטה כלשהן על המאמנים, החונכים ושאר משתתפי התכנית. המשתתף יםעל או מפעיל ימפקח

אפוטרופוס של משתתף קטין מאשר /ה. ההורה/בגיר, מאשר ומסכים כי הוא או היא נושאים באחריות ראשית לביטחונו
אפוטרופוס יפקח, בהתאם /אפוטרופוס הוא הנושא באחריות ראשית לביטחונו של המשתתף וכי ההורה/ומסכים כי ההורה

 לגילו של המשתתף  וגורמים אחרים, על השתתפות המשתתף בתכנית. 
אפוטרופוס במקרה של משתתף קטין /למשתתף בתכנית, המשתתף )וההורה FIRSTקרן  ועניקיבתמורה לאפשרות ש .2

וכן   FIRSTמשחרר בזה את אפוטרופוס( מקבל על עצמו את כל סיכוני השתתפות ו/בשם המשתתף ובשם ההורה –
מכל  FIRST)אלא כמפורט להלן באופן מפורש( את כל המנהלים, בעלי תפקידים, העובדים, המתנדבים והסוכנים של 

אפוטרופוס( ומכל נזק אחר העלול  /ין העשויה להיגרם למשתתף )ולהורהטענה ותביעה בגין פציעה מכל סוג ומ
או נגד   FIRSTבזה שלא להגיש שום תביעה נגד קרן מתחייב המשתתף בתכנית, ולהיגרם כתוצאה מהשתתפות 

במקרה , אלא בגין פציעה או נזק אחר כאמור FIRSTמנהלים, בעלי תפקידים, העובדים, המתנדבים והסוכנים של 
 .רשלנות חמורהבו/או  במזיד פגיעהשל 

אפוטרופוס במקרה של משתתף קטין( מבין כי במהלך התכנית יוכנו תמונות, קטעי וידאו והקלטות /המשתתף )וההורה .3
אפוטרופוס במקרה של משתתף קטין( מסכים /מסוגים אחרים של משתתפי התכנית, כולל המשתתף. המשתתף )וההורה

 ישראל FIRST באתר הוידאו קטעי או התמונות פרסום, אחרותות טוהקלות, קטעי וידאו מונבזה לשימוש שייעשה באותם ת
 ותוכניותיה. FIRST)א( במסגרת תיעוד התכנית וכן )ב( כדי לקדם את קרן  אחרת מדיה וכל

אפוטרופוס במקרה של משתתף קטין( קרא את המסמך ומבין כי טופס הסכמה וויתור זה כולל ויתור על הזכות /המשתתף )וההורה
אפוטרופוס במקרה של משתתף /, המשתתף )וההורהלןהללהגיש תביעות נזיקין וכי זהו ויתור מחייב מבחינה משפטית. בחתימתו 

 ( מסכים בזה לתנאים הכלולים בטופס ההסכמה והוויתור.קטין

 סמן ומעלה  18מגיל  משתתף(V  ) .אני מצהיר כי אין לי עבר פלילי וכי לא מתקיימות כנגדי חקירות תלויות ועומדות 

 

___________________________                          ___________________________    

                   באותיות דפוסשמו של החותם    אפוטרופוס/ההורה החתימה )של משתתף בגיר או של 
 קטין במקרה של משתתף

 

    תאריך __________________


