
 

 הסכם הכרה וגילוי חוסר סוכנות 

לידיעתי וליורשים שלי באופן מלא את התוכן של הסכם שחרור מאחריות ונטילת סיכון זה על ידי הבאתי 

 קריאתו לפני שחתמתי עליו בשמי ובשם היורשים שלי.

 

________________________________________________________________             _____________________ 
 תאריך )שנה/חודש/יום(          חתימת המשתתף                                                                                                                                                         

 

____________________________________________________________________             _________________ 
 תאריך )שנה/חודש/יום(                               חתימת של הורה או אפוטרופוס )כאשר מתאים(                                                                                                                

 

  .בעיון ומלא את החסר לפני החתימה אקרנא א                      
 לשני המינים כאחד( בלשון זכר אך מתייחסכתוב  טופסה)                      

  PADI ____________________________ ו/או כל מדריכי)"חברים"(, כולל  PADIאני מבין ומסכים שחברי                            

בסימנים המסחריים של  להשתמשהינם מוסמכים  ,אינדיבידואלים ודייבמסטרים הקשורים לתוכנית שבה אני משתתף                           

PADI כניות אימון של ולנהל תPADI  אינם סוכנים, מועסקים או פרילנסים שלהם אך PADI America, inc  או החברה מעליה, חברות

 של החבר הינה עצמאית ואינה בבעלות או מופעלת על ידי העסקית(. כמו כן אני מבין שהפעילות "PADI"הבת, ותאגידים מקושרים )

PADIולמרות ש .- PADI אימון הצוללים של תכניותבססת את הסטנדרטים עבור מ PADI היא אינה אחראית ואין לה את הזכות לשלוט ,

וההשגחה של הצוללים על ידי החברים או הצוות המקושר אליהם. PADI  תכניותשל החבר וההפעלה היום יומית של  העסקיתעל הפעילות 

 לי נחזיקש עיזבוןא אני ולא הל ,לי שבמקרה של פציעה או מוות בזמן פעילות זוש העיזבוןוכמו כן אני מבין ומסכים בשם עצמי, היורשים שלי 

נושאת באחריות למעשים, חוסר מעשים או רשלנות של ___________________________ ו/או המדריכים והדייבמסטרים כ PADI את

 המקושרים לפעילות שלי.

 

 

 

 באיחוד האירופאי ובמדינות איגוד הסחר החופשי השתמש בטופס חלופי.

 .נא קרא בעיון ומלא את החסר לפני החתימהא

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסכם שחרור מאחריות ונטילת סיכון  

, מאשר ____________________________________ אני,

בזאת כי ידוע לי שבצלילה חופשית ובצלילת סקובה גלומים סיכונים 

צלילה עם באני מבין ש ים לגרום לפציעה חמורה או מוות.עלול אשר

כולל אך לא מוגבל למחלת  ;סוימיםם מסיכוניגלומים אוויר דחוס 

דקומפרסיה, תסחיף אוויר או פציעת לחץ / התרחבות אוויר אחרת 

שסיורי הצלילה במים  אני מביןשדורשת טיפול בתא לחץ. כמו כן 

הסמכה עלולים להתבצע באתר לנדרשים להכשרה ואשר  הפתוחים

מתא לחץ. אני עדיין  מרוחק על ידי זמן או מרחק או שניהםאשר 

למרות היעדרות אפשרית של  אלובוחר להמשיך בצלילות הדרכה 

  תא לחץ בקרבה לאתר הצלילה.

שלי  /יםאני מבין ומסכים כי לא המדריך

__________________,______________________ 

הבת ולא  התאגידים או חברות ולא PADI America, inc ולא 

ממונים )להלן מוגדרים  ההעובדים, המנהלים, סוכנים, קבלנים או 

"צדדים משוחררים"( עשויים להיות חבים או אחראים באופן כלשהו 

יורשים או ל, זבוןיעללכל פגיעה, מוות או נזק אחר לי, למשפחה, 

י בתכנית להתרחש כתוצאה מהשתתפות יםמוטבים שלי שעלולל

לרבות הצדדים צלילה זו או כתוצאה מהרשלנות של צד כלשהו, 

 ם.יים או אקטיבייהמשוחררים בין אם פסיב

תוך התחשבות שיאפשרו לי להשתתף בקורס זה )וצלילת 

להלן "תכנית", הנני אישית לוקח  והרפתקה אופציונלית(, שייקרא

ם או בלתי על עצמי את כל הסיכונים של תכנית זו, בין אם צפויי

צפויים, שעלולים לקרות לי בזמן שאני משתתף בתכנית זו לרבות 

 אך לא מוגבל לתיאוריה, מים מוגנים ו/או פעילויות במים פתוחים.

בנוסף אני משחרר, פוטר ולא מחזיק בזדון את התכנית המדוברת 

ה או תביעה על ידי, המשפחה שלי, והצדדים המשוחררים מכל טענ

מוטבים שלי, הנובעים מההרשמה היורשים או העיזבון, ה

וההשתתפות שלי בתכנית זו כולל כל הטענות שעלולות לצוץ 

 במהלך התכנית או לאחר שאקבל את ההסמכה שלי.

 

 

אני גם מבין שצלילה חופשית וצלילת סקובה הינן פעילויות פיזיות 

 ואפגע במידהבמהלך התכנית הזו וש רבמאומצות ושאני אהיה במאמץ 

כתוצאה מהתקף לב, חרדה, נשימת יתר, טביעה או כל סיבה אחרת, 

אני במפורש נוטל את הסיכון של הפציעות המדוברות ושלא אחזיק 

 הצדדים המשוחררים אחראים לאותו מקרה.

בנוסף אני מציין שאני בגיל חוקי ומוסמך משפטית לחתום על שחרור 

את הסכמתו בכתב של ההורה או  השגתיש מאחריות זה, או

האפוטרופוס שלי. אני מבין שהתנאים במסמך זה הם חוזיים ולא בדויים 

ושחתמתי על הסכם זה מרצוני החופשי ובידיעה שאני מסכים בזאת 

מכך, אני מסכים שאם הוראה  לוותר על הזכויות המשפטיות שלי. יתרה

חוקית,  בלתיאו כלשהי של הסכם זה תמצא בלתי ניתנת לאכיפה 

ההוראה תהיה מנותקת מהסכם זה. יתרת הסכם זה ושאר ההסכם 

יתפרש כאילו ההוראה הבלתי ניתנת לאכיפה מעולם לא הייתה כלולה 

 במסמך זה.

אני מבין ומסכים כי אני לא רק מוותר על זכותי לתבוע את הצדדים 

י מוטבים שלהממונים, או ההמשוחררים אלא גם כל זכות של היורשים, 

לתבוע את הצדדים המשוחררים כתוצאה מהמוות שלי. יתרה מכך, אני 

 מוטביםהממונים או המייצג שיש לי סמכות לבצע זאת, וכי היורשים, 

  י לצדדים המשוחררים.צוגיבגלל ישלי יהיו מנועים מלטעון אחרת 

 אני, _________________________________________,

 ,ולשחרר את המדריכים שלילפי הסכם הזה מסכים לפטור 

,____________________________________________ 

י, המתקן שדרכו אני מקבל הדרכת

,____________________________________________ 

PADI America,inc כל גופים הקשורים כמוגדר לעיל מכל חובה או ו

פגיעה אישית, נזק לרכוש, או גרימת מוות בטעות לכל  אחריות כלשהי

לרשלנות של הצדדים  מוגבלבכל צורה שנגרמה, לרבות אך לא 

 המשוחררים בין אם פסיבית או אקטיבית.

 

 

 

 


