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טופס הסרת אחריות
למשתתף במשחק "הרפתקה בחשיכה"
 .1אני מודע לכך שהמשחק מתקיים בחושך מלא ונעשה בו שימוש באפקטים
אורקוליים שונים.
 .2המשחק כולל מגע במשטחים שונים ,ויכול לכלול גם מגע עם שחקנים
אחרים.
 .3הריני לאשר בזאת כי ,עד כמה שידוע לי:
א .איני סובל/ת מהפרעות נוירולוגיות או פסיכולוגיות (למשל :אפילפסיה,
מניה-דפרסיה וכו)'.
ב .איני סובל/ת ממחלות לב או מלחץ דם לא מאוזן.
ג( .עבור נשים) איני בהריון.
ד .איני נמצא/ת תחת השפעת אלכוהול ,סמים או חומרים
פסיכואקטיביים.
ידוע לי כי אם לפחות אחד הטיעונים בסעיף ( 3א-ד) אינו תואם את
המציאות ,אסור לי להשתתף במשחק ,ואי-מסירת מידע מהימן אודות
מצבי הוא הפרה בוטה של תנאי המשחק ,ובמקרה זה אני משחרר/ת
את
מארגני המשחק מכל אחריות עבור נזק שיכול להיגרם לי במהלך
המשחק,
וכן לוקח/ת על עצמי את האחריות לכל נזק שאני יכול/ה לגרום לאחד
המשתתפים האחרים.
 .4אני מודע/ת לכך שאין להפעיל כוח פיזי כלפי שחקנים אחרים או כלפי
הציוד בחדר ,וכן שאין לרוץ בחדר או לבצע פעולות שיש בהן כדי להבהיל
שחקנים אחרים ,ואני לוקח/ת על עצמי את מלוא האחריות על כל נזק
שיכול להיגרם לי ו/או לאחרים כתוצאה מפעולות אלו.
 .5אני מודע/ת לכך שמגע מכוון בגופו של שחקן אחר הינו אסור ,אבל מובן
לי שעקב תנאי החושך במשחק ישנה אפשרות שיווצר מגע כזה שלא
בכוונה.
 .6הפקדתי את המשקפיים ,התכשיטים ,הצעיפים ,הטלפונים הסלולריים
ויתר החפצים השבירים או היכולים לגרום לפציעה שברשותי בתאי
האחסון בלובי .אני מודע/ת לכך שחפצים שלא הופקדו בתאי האחסון
וניזוקו או אבדו במהלך המשחק הם באחריותי בלבד.
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 .7לצורך ההשתתפות במשחק אני אמור/ה לקבל ציוד מגן :משקפיים וקסדה.
אני מודע/ת לכך שציוד זה נועד להגן עלי מפגיעות במהלך המשחק ,ועל
כן אני מתחייב/ת שלא להסיר אותו ללא אישור המפעיל.
 .8המארגנים אינם נושאים באחריות לכל פגיעה או נזק שייגרם לבגדי
השחקנים כתוצאה מפעולות שלהם או של שחקנים אחרים.
 .9במידה ואחד השחקנים מפר חוקים אלו ,המפעיל רשאי לעצור המשחק.
לשחקנים האחרים לא יהיו טענות כלפי המארגנים במידה והמשחק
הופסק עקב הפרת חוקי הבטיחות.
 .10המארגנים רשאים למנוע ממני השתתפות במשחק או להפסיק את
השתתפותי בו ,במידה ועולה בהם חשד להפרה של אחד החוקים לעיל.
קראתי באופן אישי את המידע הנמסר בסעיפים ,1-10וקיבלתי הסבר על כך
ממפעיל המשחק ,וקיבלתי החלטה להשתתף במשחק בהתחשב במידע זה ,על
כך באתי אל החתום.
שם ,שם משפחה_____________________________:
ת"ז____________________________ : .
תאריך___________________________ :
חתימה__________________________: .
עבור קטינים:
שם ההורה____________________________________: .
ת"ז ההורה____________________________________: .
תאריך_______________________________________: .
חתימה _______________________________________:
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