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 1תנאי הרשמה כלליים למועמד לפעילויות בית הספר "הרים מאונטיינס"

 

" מועמדעל מועמד המבקש להשתתף באיזו מפעילויות בית הספר לטיפוס הרים וספורט חורף "הרים מאונטיינס" )להלן: "

 ", בהתאמה(, לקרוא היטב מסמך זה ולהסכים בחתימתו לאמור בו, והכל כמפורט להלן. בית הספרו"

 מדריכי בית הספר .1

-כל פעילויות בית הספר, לרבות תכנונן והדרכתן בפועל, מבוצעות על ידי מדריך מוסמך או מתמחה עם הסמכה בין

 , לפי העניין.ISIAלאומית של -ן, או על ידי מדריך מוסמך או מתמחה עם הסמכה ביIFMGAלאומית של ארגון 

 הליך ההרשמה לפעילויות בית הספר .2

מסמכי מועמד המבקש להירשם לאחת או יותר מפעילויות בית הספר יעביר לבית הספר את המסמכים הבאים )להלן: "

 "(:ההרשמה

 "(, חתום על ידי המועמד.טופס זהטופס תנאי הרשמה כלליים )להלן: " .2.1

טופס הרשמה ייעודי לפעילות המבוקשת, חתום על ידי המועמד. כל פעילות המוצעת על ידי בית הספר מחייבת  .2.2

מילוי של טופס הרשמה ייעודי. הטופס ניתן להורדה דרך אתר האינטרנט של בית הספר, בכתובת:  

http://www.harim-mountains.com/registration_form_hebrew 

"( יצרף לבקשתו גם מסמך אישור השתתפות קטין חתום קטיןעשרה( )להלן: "-)שמונה 81-מועמד שגילו נמוך מ .2.3

על ידי אחד מהוריו. מסמך אישור השתתפות קטין ניתן להורדה דרך אתר האינטרנט של בית הספר, בכתובת: 

http://www.harim-mountains.com/registration_form_hebrew 

   info@harim-mountains.comהספר לכתובת דוא"ל:המועמד ישלח את מסמכי ההרשמה לבית 

לאחר שליחת מסמכי ההרשמה לבית הספר, יודיע בית הספר למועמד על קליטת הבקשה ועל קבלת או דחית בקשתו 

להשתתף בפעילויות בית הספר. לבית הספר הזכות הבלעדית לקבל או לדחות בקשת מועמד להשתתף בפעילויות בית 

 .הספר, מכל סיבה שהיא

 בריאות המועמד .3

השתתפות בפעילויות בית הספר תתאפשר רק למועמד שמצבו הבריאותי תקין באופן מלא, לרבות שקיבל את כל  .3.1

החיסונים הנדרשים )במידה ונדרש לאחר היוועצות עם רופא(. מצב בריאותי, לצורך סעיף זה, מתייחס לבריאות 

 וכשירות גופנית כמו גם לבריאות וכשירות נפשית.

 .9ות בפעילויות בית הספר תתאפשר רק למבקש שברשותו ביטוח רפואי, כמפורט להלן בסעיף השתתפ .3.2

מועמד שאינו משוכנע כי הוא עומד בתנאי סעיף זה מתבקש ליצור קשר עם בית הספר ולברר את התאמתו  .3.3

 לפעילות.

 בחתימה על טופס זה מצהיר המועמד בפני בית הספר כי מצבו הבריאותי תקין באופן מלא.  .3.4

בית הספר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם למועמד שהצהיר כי מצבו הבריאותי תקין באופן מלא בעוד מצב  .3.5

 הדברים האמתי הוא אחר, והמועמד מנוע מלטעון טענות מסוג זה כלפי בית הספר.

ם לבית הספר הזכות להורות על הפסקת הפעילות של מועמד שהצהיר שמצבו הבריאותי תקין באופן מלא א .3.6

יתברר לו או למי ממדריכיו במהלך פעילות כלשהי כי מצבו הבריאותי של המועמד אינו מאפשר את המשך 

                                                           
 .כאחד וגברים לנשים ומופנה בלבד הנוחות לשם זכר בלשון נכתב זה בתקנון האמור 1
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השתתפותו בפעילות. בקרות האמור בסעיף זה לא יוחזר למועמד הסכום ששילם לבית הספר עבור השתתפותו 

 בפעילות והמועמד מנוע מלטעון זאת כלפי בית הספר.

 התנהגות המועמד .4

ומצהיר כי הינו משתתף בפעילות ספורט אתגרי )אקסטרים(, אשר עלולה להתבצע בתנאי שטח  המועמד מבין .4.1

קשים ומטבעה כרוכה לעתים בסיכון רב. המועמד מבין ומצהיר כי הוא מקבל על עצמו את האפשרות לקרות 

 סכנות הטמונות מהשתתפות בפעילויות בית הספר.  

הספר ו/או מדריכיו בטרם ובמהלך הפעילות. הוראות והחלטות בית המועמד ימלא אחר כל הוראות והחלטות בית  .4.2

 הספר ו/או מדריכיו, המתקבלות בזמן הפעילות, הן סופיות ואינן פתוחות לדיון או להצבעה.

באחריותו של המועמד להוציא ולהחזיק ברשותו את כל אישורי הנסיעה והשהיה )ויזה( להם יזדקק לשם  .4.3

על אישורי הנסיעה והשהיה להיות תקפים לכל משך הפעילות. מועמד שלא  השתתפות בפעילויות בית הספר.

יחזיק באישורי נסיעה ושהיה מתאימים יהיה מנוע מהשתתפות בפעילויות בית הספר ולא יהיה זכאי לפיצוי ו/או 

 להחזר כספי כלשהו והוא מנוע מלטעון טענה זו כלפי בית הספר. 

 רכוש המועמד ופריטי ביגוד וציוד .5

ד אחראי להביא עמו לפעילות את כל פריטי הביגוד והציוד הנדרשים, כפי שהם מופיעים ברשימת הביגוד המועמ .5.1

הבאת פריט מרשימת הביגוד והציוד לפעילות עלולה למנוע מהמועמד את -והציוד השייכת לכל פעילות. אי

וע מלטעון טענה זו כלפי השתתפותו בפעילות והמועמד לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או להחזר כספי כלשהו והוא מנ

 בית הספר. החלטה בנושא זה נתונה באופן בלעדי לבית הספר ו/או למדריכיו.

רשימת הביגוד והציוד הנדרשים לכל פעילות ניתנת לצפייה באמצעות לחיצה על הקישור הבא: 

http://www.harim-mountains.com/gear_hebrew 

נזק ו/או גניבה שייגרם לרכוש שהביא עמו מועמד לפעילות ו/או  בית הספר לא יישא בכל אחריות לכל אבדן ו/או .5.2

לרכוש שסופק למועמד על ידי בית הספר לצורך השתתפותו בפעילות והמועמד מנוע מלטעון טענה זו כלפי בית 

 הספר.

, הספר-אליה מופיע קישור באתר בית May Sportבחנות  ציוד לרשות המועמד עומדת הזכות לבצע רכישות .5.3

 וזאת בתנאי ש:הספר ביום הראשון לפעילות -סופק ע"י ביתהציוד י

 )ארבע עשר( יום לפני תחילת הפעילות. 14הרכישה תתבצע לפחות  .5.4

-לרבות דמי ההרשמה ומחיר הפעילות אל בית -המועמד סיים את תהליך ההרשמה והעביר את הסכום המלא .5.5

 הספר.

 על כך.  May Sportהמועמד שילם את הסכום המלא על הפריט וקיבל אישור מחברת  .5.6

 הספר על הרכישה והפעילות בה הוא מתעתד להשתתף.-ידווח לביתהמועמד  .5.7

במקרה זה  -עם או ללא הודעה מראשהספר שומר לעצמו את הזכות, לא להעביר את הציוד אל המועמד -בית  .5.8

 . וכמופיע באתר החברה May Sportיזוכה המועמד על סכום הקנייה בכפוף לתקנון 

 

 שינויים בפעילויות בית הספרעריכת  .6

בית הספר ו/או מדריכיו רשאים לערוך שינויים במיקום הפעילות ו/או בסוג הפעילות ו/או בתכנית ההדרכה  .6.1

בהתאם לתנאי השטח, לתנאי מזג האוויר, למידע חדש שהתקבל, לשיקולי בטיחות ולשיקולים מקצועיים, לפני 

ף זה אינו מחייב קבלת הסכמת המועמד להם ולמועמד לא תהיה ובמהלך הפעילות. ביצועם של שינויים לפי סעי

 כל טענה כלפי בית הספר בקשר לכך. 
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בית הספר עושה כמיטב יכולתו על מנת לוודא כי כל המתקנים )בין היתר בקתות, מעליות וכיו"ב( המופיעים  .6.2

יכול להבטיח את זמינותם  בתיאור הפעילויות יהיו זמינים למשתתפים לאורך הפעילות. עם זאת, בית הספר אינו

 ברמת וודאות מלאה.

במידה ואיזה מהמתקנים המופיעים בתיאור הפעילויות לא יהיו זמינים למשתתפים, בית הספר יבחן אפשרות 

 לשינוי של הפעילות ולהצעת פעילות חלופית, קרובה ככל שניתן לפעילות המקורית, למשתתפים.

 תשלומים .7

ויות בית הספר ולשריין לעצמו מקום לפעילות המבוקשת, ישלם לבית מועמד המבקש להירשם לאיזו מפעיל .7.1

. בית הספר לא ישריין מקום למועמד שלא שילם את דמי (€)מאה וחמישים( אירו ) 150הספר דמי הרשמה בסך 

 ההרשמה לפעילות. 

 לאחר קבלת תשלום דמי ההרשמה ישלח בית הספר למועמד אישור על קבלתם בדוא"ל.

)חמישים ושמונה( ימים לפני מועד תחילת  58ת יתרת התשלום עבור הפעילות לפחות המועמד יעביר א .7.2

 הפעילות, וזאת כתנאי מהותי להבטחת מקומו בפעילות.

לאחר קבלת יתרת התשלום ישלח בית הספר למועמד אישור על קבלתם ועל סיום הליך ההרשמה בדוא"ל. 

ים הצפויים בפעילות. על המועמד לקרוא בעיון את המופיע האישור יכלול בנוסף גם את פרטי הפעילות ואת השינוי

 באישור ולמלא אחר ההוראות שבו.

)חמישים ושמונה( ימים לפני מועד תחילתה עלולה לגרור  58העברת התשלום המלא עבור הפעילות לפחות -אי .7.3

ועמד לא צדדי של השתתפותך בפעילות. במקרה זה, לא יושבו למועמד דמי ההרשמה ששילם ולמ-ביטול חד

 תהיה טענה כלפי בית הספר בקשר לכך. 

 כוללות תשלומים עבור: אינןהתשלומים עבור פעילויות בית הספר  .7.4

 שהיה ולינה באכסניות, מלונות ובקתות הרים. .7.4.1

 צריכת מזון ושתיה. .7.4.2

 שימוש ברכבלים וברכבות בהרים. .7.4.3

 עריכת ביטוחים מכל סוג וחברויות במועדונים אלפיניים למיניהם. .7.4.4

 נעליים )לרבות נעלי טיפוס הרים ונעלי טיפוס סלע(.שכירת  .7.4.5

שכירת פריטי ביגוד וציוד המופיעים ברשימת פריטי הביגוד והציוד שהוגדרה כנדרשת לשם השתתפות  .7.4.6

 בפעילות.

 שכירת כל ציוד טכני ומקצועי אחר שלא נכתב במפורש כי יסופק על ידי בית הספר.  .7.4.7

 יתרת התשלום עבור הפעילות בשני אופנים בלבד, כמפורט:מועמד רשאי לשלם את דמי ההרשמה ו/או את  .7.5

 .  5%(, בתוספת עמלה של PayPalפאל )-באמצעות שירות פיי .7.5.1

 באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שפרטיו: .7.5.2

Tal Niv, Harim-Mountains 

 Mountaineering and Snow Sports School 

Bank:  

Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu  

Marktstr. 11 
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87527 Sonthofen 

DE89 7336 9920 0000 4020 36IBAN:   

GENODEF1SFOBIC:  

 

 

)לרבות עמלת המרה ו/או עמלות  יושתו כל העמלות השונותבאם בחר המועמד בהעברה בנקאית  .7.5.3

 הספר. -ולא על בית בלבד המועמדעל בנקים אחרות( 

לרשות המשתתפים, בעלי חשבון בנק מחוץ לאיחוד האירופאי, עומדת פלטפורמה אלקטרונית  .7.5.4

 ו/או דומה, כאלטרנטיבה להעברה הבנקאית לחו"ל.  /https://www.covercy.com"קוברסי" 

 .  מתבצעת ההעברה בתשלום יש לציין את שם המועמד ואת שם ותאריך הפעילות שבעטייה .7.5.5

 

 המסגרת ההסכמית בין בית הספר לבין המועמד .8

לעיל, ועם מתן אישור בית הספר למועמד  7.2עם השלמת העברת התשלומים לבית הספר, כמפורט בסעיף  .8.1

לעיל, יהפכו היחסים בין בית הספר לבין  2בדבר תקינותם של מסמכי ההרשמה שנשלחו אליו, כמפורט בסעיף 

 וזיים מחייבים.המועמד ליחסים ח

בבסיס היחסים החוזיים המחייבים בין בית הספר לבין המועמד יעמדו מסמכי ההרשמה, המידע הנמצא באתר  .8.2

 האינטרנט של בית הספר וכל תכתובת שבוצעה בין בית הספר והמועמד.

 קיום ביטוחים .9

על המועמד חלה החובה לרכוש, טרם תחילת השתתפותו בפעילות בית הספר, ביטוח המכסה נזקים שעלולים  .9.1

 להיגרם לו בשל השתתפות בפעילות ספורט אתגרית )אקסטרים(. 

לדאוג שהביטוח יכסה גם השתתפות בפעילויות של טיפוס הרים  קיץעל ביטוח של מועמד המשתתף בפעילויות  .9.2

 .בעזרת חבלים וחילוץ

לדאוג שהביטוח יכסה גם פעילויות סקי, לרבות מקרי פציעה  חורףעל ביטוח של מועמד המשתתף בפעילויות  .9.3

 שעלולים להיגרם כתוצאה מגלישה מחוץ לפיסט. 

כרוכות ביציאה מהפיסט, ירכוש המועמד ביטוח המכסה  שאינןלפעילויות הסקי המוצעות על ידי בית הספר, 

 פעילויות סקי רגילות בלבד.

על מועמד חלה החובה לשלוח לבית הספר העתק של פוליסת הביטוח שרכש לפחות שבועיים לפני מועד תחילת  .9.4

 info@harim-mountains.comהפעילות, לכתובת הדוא"ל הבאה: 

צדדי את השתתפותו של מועמד בפעילות, כולה או חלקה, אם יוחלט כי -לבית הספר הזכות לבטל באופן חד

 מועמד אינו מספיק. הכיסוי הביטוחי של ה

 שינויי המועמד בהרשמה לפעילות .10

על מועמד ליידע את בית הספר מוקדם ככל האפשר בכל שינוי אותו הוא מבקש לבצע בהרשמה לפעילות. בית הספר 

 יעשה ככל יכולתו על מנת לאפשר את ביצוע השינוי. 

 ביטול הפעילות על ידי המועמד .11

 , יחולו ההוראות הבאות:במקרה של ביטול הפעילות על ידי המועמד

https://www.covercy.com/
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ייגבו דמי  –)חמישים ושמונה( ימים לפני תחילת הפעילות  58-אם בקשת הביטול של המועמד התקבלה יותר מ .11.1

 הרישום בלבד.

)חמישים ושמונה( ימים לפני תחילת  58-)עשרים ושמונה( ל 28אם בקשת הביטול של המועמד התקבלה בין  .11.2

 מעלות הפעילות המלאה. )חמישים אחוזים( 50%ייגבו  –הפעילות 

לא יוחזר  –)עשרים ושמונה( ימים לפני תחילת הפעילות  28-אם בקשת הביטול של המועמד התקבלה פחות מ .11.3

 למועמד כל תשלום.

 למועמד לא תהיה טענה כלפי בית הספר בקשר לאמור בסעיף זה. 

 ביטול הפעילות על ידי בית הספר .12

 המועמד באפשרות לבחור בין:ביטול הפעילות על ידי בית הספר יזכה את  .12.1

 קבלת החזר כספי מלא של הסכומים ששילם עבור הפעילות אליה נרשם; .12.1.1

קבלת "קרדיט" מבית הספר באמצעותו יוכל המועמד להירשם לפעילות חלופית המוצעת על ידי בית  .12.1.2

 הספר.

טענה בנושא לעיל והמועמד לא יעלה כל  11.1בית הספר לא יזכה את המועמד באפשרות הבחירה לפי סעיף  .12.2

 כלפי בית הספר, במקרים הבאים:

 המועמד פעל בניגוד להסכמות בינו לבין בית הספר ו/או נהלי בית הספר ו/או להוראות מדריכיו.  .12.2.1

 המועמד פעל באופן שהסב סכנה לחייו או לבריאותו ו/או לחייהם או לבריאותם של אחרים. .12.2.2

 המועמד עבר על חוקי ומנהגי המקום בו שהה. .12.2.3

מסר מידע מלא מדויק ואמיתי לבית הספר ביחס למצבו הרפואי ו/או לניסיונו המקצועי המועמד לא  .12.2.4

 והתאמתו לפעילות. 

 הדין החל .13

 הדין החל ביחסים בין בית הספר לבין המועמד יהיה הדין הגרמני. .13.1

לבתי המשפט בגרמניה הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת משפטית שתתגלע בין בית הספר לבין  .13.2

 ועמד.המ

 

 

 

 

 הצהרת המועמד

 

 

 מצהיר )שם פרטי ושם משפחה(, _____________  , החתום מטה, נושא ת.ז./מס' דרכון _________________,  הנני

 הספר בית לפעילויות למועמד כלליים הרשמה "תנאי במסמך קראתי, הבנתי ואני מסכים לכל ההוראות המופיעות כי בזאת

 ואני מתחייב לפעול בהתאם להן, הן לפני והן במהלך פעילויות בית הספר. "," מאונטיינס הרים"

 בנוסף אני מתחייב להודיע לבית הספר על כל שינוי במצבי הרפואי מיד עם התרחשותו.
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 תאריך: _________________

 

 חתימה: _________________

 

 

 mountains.com-@hariminfoאל  דף זה בלבד יש להדפיס, לסרוק ולשלוח

 

mailto:info@harim-mountains.com

