כתב שחרור מאחריות  ,ויתור על תביעות לקיחת אחריות והסכם פיצויים
לקיחת אחריות אישית על סיכונים הקשורים בצלילה ובפעילויות הקשורות בה.
(כל האמור במסמך זה מיועד לשני המינים זכר ונקבה)
לקורס ________________________________________ (ציין אתשם הקורס) במסגרת תכנית הדרכה של ארגון SDI
(ניתן לציין קורס אחד בלבד !)

אנא קרא והיה בטוח שהנך מבין את משמעות החתימה אם מתעוררות אצלך שאלות ,פנה למדריך
הצלילה שלך לפני שאתהחותם .בגוף ההצהרה חתום בראשי תיבות ובסיום בחתימה מלאה !!!
אני הח"מ _________________ ת .ז / .דרכון מס' ______________מצהיר ומאשר ,שהביאו לידיעתי את כל
הסכנות והסיכונים הקשורים בפעילויות צלילה בגז דחוס ו/או אוויר מועשר בחמצן ,מסוג שנירקול (שימוש במסכת צלילה,
סנפירים וקנה בציפה) ,צלילה חופשית ו/או צלילת מכשירים .אני מבין שפעילויות הצלילה עשויות להתקיים באתר מרוחק
מתא לחץ ,למרות זאת אני בוחר לצלול אפילו בהעדר תא לחץ באזור הצלילה .בנוסף ,אני מבין היטב שישנם גם סיכונים
אחרים בתיירות ,היינו נסיעות לאתרי צלילה הכוללים ,אך אינם מוגבלים ,לאפשרויות של פציעה או אבדן חיים כתוצאה
מתאונה על ספינת הצוללים ובהפלגות אל אתרי הצלילה .למרות הסכנות והסיכונים האפשריים הקשורים בפעילות
הצלילה ,אני מעוניין להמשיך ולוקח על עצמי מרצוני החופשי את כל הסיכונים הסכנות והמפגעים שעלולים להיגרם
כתוצאה מפעילות צלילה והיכולים לגרום לפציעה אישית ,נזק לרכושי ואובדן חיים.
אי לכך ,אני מסכים בזאת כדלקמן:
 ___ .1לוותר ולשחרר כל אחד מהאנשים או הישויות הרשומים מטה (להלן" :המשוחררים") מכל עילת תביעה ו/או
תביעה אפשרית שיתכן שתהיה לי בעתיד ,ואשר תבוסס על רשלנות אקטיבית או פסיבית של המשוחררים  ,למעט,
ממעשה שנעשה במזיד ,בזדון ,או עם כוונה בצידו.
להלן רשימת המשוחררים והמתקנים:
מדריך/כי צלילה _______________________________________;
מרכז צלילה  /בית ספר לצלילה _____________________________;
אחרים  /רופא צלילה _____________________________________
ארגון צלילה  TDI/SDI/ERDDIונציגיהם בישראל מרכז צלילה "דיפ"
 ____ .2לשחרר את המשוחררים על פקידיהם ,מנהליהם ,עובדיהם ,נציגיהם ,סוכניהם ,ומתנדביהם מכל אחריות
שהיא בקשר עם כל תביעה שהיא ו/או כל עילת תביעה שהיא ,שלי ,של יורשי ,נכסי ,מנהלי עזבוני או כל מי שמונה
על ידי ,וזאת עקב פציעה אישית ,מוות ו/או נזק לרכושי ,כתוצאה מפעילות שנירקול ו/או צלילה חופשית ו/או צלילת
מכש ירים ,אשר נגרמו מרשלנות אקטיבית או פסיבית של המשוחררים ,למעט ,ממעשה שנעשה על ידי המשוחררים
במזיד ו/או בזדון .בחתימה על מסמך זה אני מסכים שלא לראות במשוחררים כאחראים לכל פציעה ,נזק לרכוש או
אבדן חיים אשר עלולים לקרות במהלך פעילות שנירקול ו/או צלילה חופשית ו /או צלילת מכשירים ,ו/או בקורסי
הדרכת צלילה ,למעט ממעשה שנעשה על ידי המשוחררים במזיד ו/או בזדון.
 ____ .3מכיוון שהתקבלתי לקורס אני מניח שאני שהסיכונים הכלולים בו והוצגו לי עלולים לפגוע בי.
 .4אני מבין שפעילויות אלה עלולות להביא למצב בו אני עלול לבצע עליה חופשית (ללא מערכת נשימה) מהעומק הנתון
של הצלילה.
 ____ .5אני מבין שאני עשוי/עלול להידרש לבצע שינויים בציוד הצלילה שלי (פרטי באם יש) ולשמור עלתקינותו המלאה.
 ____ .6אני מצהיר שהנני בגיל המתאים משפטית לחתום על הצהרה זו ושאני נדרש לקבל אישור חוקי מהאפטרופוסים
שלי במידה ואיני בגיל המתאים כאמור.
 ____ .7בחותמי על הסכם זה ,אינני מסתמך על אף הצהרה או אמירה ,כתובה או בע"פ שנאמרה או ניתנה על ידי
המשוחררים אלא רק על מה שהוצג בהסכם זה.
____ .8אני מסכים כי התנאים בהסכם זה הנם חלק מההסכם ושהנני חותם עליו מרצוני החופשי ,כמו כן אני מבין
ומסכים שבאם אחד מהתנאים יובא להכרעה בבית משפט המתאים כלא תקף או מתאים אין בכך על מנתלהוציא
מתוקף את כל ההסכם כפי שנחתם.
אני _________________________________מסכים ומתכוון על ידי חתימה על הצהרה זו לשחרר את
המדריכים_______________________________ואחרים _________________________את המקום (מרכז
צלילה בו נערך הקורס ___________________________את ארגון הצלילה ___________________ואת
 INTERNATIONAL TRAININGו  SCUBA DIVING INTERNATIONAL -ואת כל הישויות הקשורות וכל אלה
המשוחררים לעיל ,מכל הא חריות לפגיעה אישית או נזק ברכוש או מוות בשגגה מכל סיבה שהיא או הנובעת מכך ,באופן
ישיר ולא ישיר  ,כולל ולא מוגבל ,רשלנות של צד שלישי ,פעיל או שאינו פעיל .הנני מודע באופן מלא לכל
ההשלכותהנובעותמחתימה על מסמךשחרור זה ,וקראתיו היטבלפני שחתמתי עליו בעבורי או בעבור יורשיי.
אני הח"מ מצהיר בזאת שאני בריא וכשיר לחתום על הסכם זה .במידה ולא ,הורי או האפטר ופוס החוקי שלי
יחתמו בשמי  ,כאשר הורי או האפוטרופוס החוקי שלי מבינים הבנה מלאה ומסכימים להסכם זה.
קראתי את הסכם שחרור מאחריות דנן ,והנני מבין את תכנו ,הבנה מלאה  ,הנני מסכים בחתימתי על הסכם זה,
להיות מחויב על ידו.
המשתתף
שם
תאריך______________

________________________חתימת

המשתתף

_________________

חתימה___________ תאריך____________
עד (שם)_______________________
חתימת ההורה או האפוטרופוס – אם המשתתף קטין – חתימתם בשמי משחררת את המשוחררים מכל תביעה ו/או עילת
תביעה שיהיו להם או לי.
חתימת ההורה  /אפוטרופוס אם המשתתף קטין _______________ תאריך_____________
מסמך חתום זה נדרש בעבור השתתפות בכל הקורסים בחסות SCUBA DIVING INTERNATIONAL
אין לבצע בו כל שינוי או תוספות.

