הנדון :תקנון בטיחות ושימוש במתקנים
יובהר בזאת כי ללא קריאה וחתימה על  2העמודים במסמך זה טרם כניסה למתחם ,לא תתאפשר הכניסה ו/או השימוש
במתקני המתחם בין אם בתשלום או בין אם לא.
רשאי לחתום על מסמך זה :בגיר ,שהינו מעל גיל . 18
קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו כולל פרטים מלאים (שם מלא ,ת.ז ,כתובת ,טלפון)
למנהלי המתחם שמורה הזכות לבקש תעודה מזהה על מנת לאשר גיל ,או כל פריט זיהוי אחר  +אפוטרופוס הצגת ספח הורה.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
שימוש בטרמפולינות ובמתחמי המשחקים
ידוע לי שמטעמי בטיחות וזהירות ,הכניסה למתקנים ולטרמפולינות במתחמי "פאנקי מאנקי" ו/או "פאנקי נינג'ה" (להלן:
המתחם  /המתחמים) מותנים בתנאים הבאים:
א .קיום הוראות השימוש והזהירות המפורסמות במתחם ,קיום הנחיות הבטיחות של צוות המפעילים והמנהלים
במתחם ,ביחד או לחוד  -אני מאשר ,כי בטרם חתמתי ו/או מסרתי את הסכמתי לאמור באישור קפיצה ,טיפוס
ושימוש במתקני מתחם זה ,קראתי את כולו והבנתי את תוכנו .כמו כן ידוע לי ,כי הנהלת המתחם ,על פי שיקול
דעתה ,רשאית למנוע את כניסתי למתחם או לחילופין להוציא אותי מן המתחם ,מהטרמפולינות ,מקירות הטיפוס,
ממתקני הנינג'ה ומתקני המשחק השונים ,או בכלל מחוץ לתחום פעילותה ,אם לא אקיים את כללי המתחם ,כולם או
חלקם.
ב .למען הסר ספק ,במקרה של אי התנהגות הולמת או אי שמירת הכללים ובכל מקרה דומה כזה תהיה הנהלת המתחם
פטורה מכל אחריות כלפי בגין כך .בכפוף לכל דין ,הנהלת המתחם תהיה רשאית להודיע לי ,על פי שיקול דעתה ,כי לא
תתאפשר כניסתי למתחם ,לרבות עקב :תקלה אזורית ,תקלה נקודתית במתחם עצמו ,דרישת כל רשות מוסמכת,
מספר המבקרים במתחם ,תקלה ו/או שגיאה במערכות הממוחשבות של המתחם.
ג .הנהלת המתחם תשמור לזכותה את הזכות לעצור כניסת לקוחות עת שתעבור את מכסת כמות האנשים המותרת
במתחם על פי דיני מוסדות המשטרה ,כיבוי אש והעירייה.
ד .הנני מוותר בזאת על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי מתחם "פאנקי מאנקי" והנהלתו ו/או מי
מטעמם בקשר למקרה בו לא תתאפשר כניסתי לפארק מכל סיבה שהיא ,ובלבד שבמקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה
ו/או מחדל של המתחם ,יושב לי מלוא הסכום ששילמתי עבור הכרטיס ,ככל ששילמתי עבורו מראש ,או תינתן לי
אפשרות להיכנס למתחם במועד אחר.
ה .בנוסף מצהיר אני בזאת כי אני וילדיי ו/או הילדים באחריותי איתם נכנסתי למתחם ,בריאים וכי אין לי בעיות
עצביות ו/או אורתופדיות ,ולא סובל משום מצב רפואי ,העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות במתקנים,
בקירות הטיפוס ו/או בטרמפולינות של המתחם.
ו .הנני מצהירה כי אינני בהריון .ולא תהיה לי כל תביעה או טענה בגין פגיעה בי או בתהליך ההיריון ,או בהפסקתו מכל
סיבה הקשורה למתחם עצמו או לטרמפולינות .מתקני המתחם ,לרבות אך לא רק – קירות הטיפוס ,הטרמפולינות,
מתחם הנינג'ה וכו' מוגדרים כספורט אתגרי ואינם מותאמים כלל לנשים בהריון בשלב כזה או אחר גם לא כמשגיחות
בישיבה.
ז .ידוע לי ,כי חל איסור על הכנסת אוכל ,שתייה ובעלי חיים למתקנים ו/או לטרמפולינות במתחם .השתייה והאכילה
מותרת באזור המוגדר כקפיטריה בלבד או בחדרי היומולדת והנני מתחייב לנהוג בהתאם לכך.
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אני מבין ומסכים לכך שהשימוש במתקנים ובטרמפולינות במתחם הוא על אחריותי בלבד ,ושייך לסוג של פעילות
ספורט/פנאי ,ספורט אתגרי ,הכרוך בסיכון למשתתף בפעילות ,שלא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה
באופי הפעילות ,לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים ,נכות ואף מוות ,ובכלל זה כתוצאה מנפילה ,החלקה ,מעידה או
פגיעה משימוש במתקנים ,בטרמפולינות במתחם ובקירות הטיפוס ,בין אם השימוש שלי הינו בהתאם לכללי המתחם
ובין אם לאו ,למען הסר ספק לא יהיו לי טענות כלפי המתחם והנהלתו גם אם נהגתי עפ"י כל כללי הבטיחות ובכל
זאת נפגעתי בצורה כזו או אחרת.
מתחם זה הינו מתחם המשלב קפיצות ופעילות אתגרית הנחשבים כפעילות מסוכנת והיא אינה מוגנת מפגיעות
ומסכנות ובכל כניסה ההורה לוקח על עצמו אחריות מלאה וכי הוא מתחייב ומבין כי האחריות הינה עליו במלואה.
ברור לי כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקנים וטרמפולינות במתחם בייחוד בשעות עומס אך
לא רק.
הובהר לי ,כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות בפארק כוללים בין היתר :חתכים ,חבלות ,פציעות וחבלות ראש,
שברים ,פגיעה בפרק כף היד ,זרועות ,רגליים ,שברים בגוף ,קרסוליים ,גב ,ראש וצוואר ,פגיעה מסלטות או ממגע עם
משתתף אחר ,פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות ,וזוהי רשימה חלקית שאינה ממצה את כל הפגיעות האפשריות
במתחם .ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש רגיל  /חוויתי או משימוש לקוי כלשהם במגוון המתקנים ו/או
בטרמפולינות על ידי כל אדם.
אני מקבל על עצמי את הסכנות ,בין ידועות ובין לא ידועות ,של פגיעות ,אובדן או נזק ,שעשויים להתרחש במתחם,
במהלך הפעילות בו ו/או השימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות ,אני חושף את עצמי למצב זה בהכרה חיובית וברורה
של הסיכון האמור ,תוך ידיעת זכותי להישמר מפניו ,ותוך בחירה מרצוני החופשי להשתתף בפעילות המתחם
ולהסתכן בכל זאת.
הנהלת המתחם מסירה מכל אחריות בגין כל פגיעה ,אובדן ו/או נזק ,לרבות לגוף ו/או לרכוש ,שייגרמו לי ,בפעילות,
במתקנים ובטרמפולינות מכל סיבה שהיא ,לרבות בנסיבות הבאות:
 .1סיכוני כח עליון ו/או כוח עליון
 .2בנסיבות של רשלנות שלי ו/או של הפרה מצידי של הוראה כלשהי מכללי מתחם "פאנקי מאנקי" ובכלל זה
ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה שאעשה פעולה ו/או תרגיל מסוכן (כגון סלטות) ,תרגיל קשה ו/או
שימוש אסור או בלתי מתאים במתקנים ו/או בטרמפולינות בפארק
 .3בנסיבות לא צפויות או צפויות כפי המפורט במסמך זה
 .4בכל הנוגע לבטיחותי עד הגעתי לפארק ומרגע יציאתי ממנו ,אני מוותר בזה על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה
כלפי ו/או כנגד מתחם "פאנקי מאנקי" ו/או הנהלת המתחם והנני מודע לכך כי הנני במתחם חוויתי אתגרי
מסוכן ,אני מוותר על כל תביעה ו/או טענה לפגיעה ו/או פיצוי כספי כזה או אחר וכי כל תביעה ו/או טענה מצידי
תחול במלואה על עצמי לרבות הוצאות משפטיות
 .5על אישור זה יחולו דיני מדינת ישראל ,והוא יפורש על פיהם.
ידוע לי כי כהורה מלווה עלי לשמור על ילדי/י ולהנחות אותו  /אותם בצורת התנהגות וקפיצות וכי עלי למנוע סכנות
ע"י התרחקות מקופץ אחר ו/או על קפיצות נאותות ובטוחות.

בחתימתי הריני לאשר כי קראתי מסמך זה הכולל  2עמודים והבנתי את הסכנות הכרוכות בשימוש במתקנים הנ"ל
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