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ו/או תשלום המקדמה עבור כל פעילות ריקודים מקודשים המאורגנת  באינטרנט עם משלוח טופס הרישום

להשתתף בפעילות  ת/מבקש עם המורה אקאש דרמהראג' מהודו, הנני מצהיר/ה בזאת כי אני 2017בשנת 

( "הפעילות")להלן:  2017 אוקטוברב 14-עד ה 10בימים  בקיבוץ תובלערך ישת "ריקודים מקודשיםריטריט "

 כי:ואני מצהיר/ה בזאת, כשהשתתפותי בפעילות מותנית בהצהרה זו, 

 

במטרה תנועה מודרכת לצלילי מוזיקה )ריקוד( בקבוצה מעורבת תרגול הוסבר לי והבנתי שהפעילות כוללת  .1

 עשויה לכלול מגע פיסי בין המשתתפים בפעילות.אף תודעתיות ורגשות שונים ולעורר תחושות 

מגבלה רפואית ו/או נפשית ו/או אחרת מחלה, מצב ו/או מצב בריאותי הגופני והנפשי תקין ואינני סובל מכל  .2

: מחלות לב, סחרחורות, בעיות נשימה, מגבלות או הפרעות תנועה, מחלות פרקים, אך לא רק ,)לרבות

ו/או הריון( שיש בהן או שעלולה למנוע, להגביל ו/או הפרעות נפשיות  ,ות עצביות, מחלות כרוניותמחל

 על השתתפותי בפעילות.להשפיע בדרך אחרת כלשהי 

מכל סוג שהוא של תוצאות העל עצמי את מלוא האחריות על כל  ת/נוטלו את מלוא הסיכונים ת/לוקח אני .3

ופוטר/ת בזאת את מארגני הפעילות, מדריכיה, מפיקיה, כל חלק ממנה השתתפותי בפעילות כולה ו/או 

מחבות ובכלל זאת קיבוץ תובל,  ,המקום בו תתקיים וכל מי מטעמםומפעילי מנהליה, משתתפיה ובעלי 

ו/או נפשי ו/או אחר, לרבות החמרת מצב קיים, שיגרם לי )אם חס גופני כל נזק ל ,כל סוג שהואומאחריות מ

 ותי בפעילות ו/או כל מעשה /או מחדל שלהם,לי(, כתוצאה ו/או בקשר כלשהו עם השתתפוחלילה יגרם 

ובאופן  בזאת מראש ת/וותר. מבלי לגרוע מן האמור אני גם מבכוונה תחילהעל ידם למעט נזק שנגרם לי 

ו דרישה על כל תביעה ו/א ,)לרבות יורשים, חליפים ותלויים( בשמי ובשם כל מי שיבוא במקומי ,מוחלט וסופי

 שעשויה להיות לי בקשר עם השתתפותי בפעילות.

בכל שינוי מהותי מיד הפעילות ולעדכן אותם ומדריכי להישמע ולציית להוראות מארגני  ת/אני מתחייב .4

ע המשך השתתפותי הבטוחה בפעילות. ידוע לי שהמארגנים להשפי עלולבמצבי הגופני או הנפשי אשר 

ת על כל /רותי בפעילות בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי ואני מוותשומרים על זכותם לסיים את השתתפ

 טענה שעשויה להיות לי בקשר לכך.

הפעילות והמשתתפים בה יצולמו על ידי צלמ/ת מטעם המארגנים לצרכי שיווק וקידום פעילויות ידוע לי  .5

 .בצילומים אלודומות בעתיד. אודיע למארגנים ולצלמ/ת אם אינני מעוניין להופיע 

ולקבל החזר מלא של  1/10/2017לתאריך ידוע לי כי באפשרותי לבטל את השתתפותי בריטריט עד  .6

ידוע לי כי לא אקבל ריך זה ועד  לתחילת הריטריט, לאחר תא(. טיפולדמי  מהסכום 20%)בניכוי  המקדמה

 החזר עבור המקדמה גם במקרה של ביטול. 

 מעלות 50%אהיה חייב בתשלום עבור מכל סיבה שהיא,  ,1/10/2017ידוע לי כי עבור ביטול לאחר תאריך  .7

   כרטיס האשראי בו השתמשתי בעת הרישום.אמצעות באשר יחויבו )כולל אוכל ולינה(  עבורי הפעילות
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By submitting my registration online and/or paying the online deposit to any of the “Sacred Dance 
Retreats” activities (hereinafter: “the Activity”) held in Israel in 2017, the attendee (hereinafter: 
“they”, “the attendee”, “the participant”) declares with their participation in the Activity conditioned, 
that: 

1. They have been explained and understood that the Activity involves practice of instructed 
movement by music (dancing) in a mixed group for the purpose of evoking various minded feelings 
and emotions and may also include physical contact between its participants. 

2. Their physical and mental health are normal and the attendee suffers no physical or mental 
illness, condition or impairment (including, but not only: heart conditions, dizziness, respiratory 
problems, mobility limitations or disorders, joints ailments, neurological ailments, chronic illness, 
mental disorders and/or pregnancy) which could or may prohibit, limit or anyway affect my 
participation in the Activity. 

3. They assume all risks and take upon themselves complete and full responsibility for all outcomes 
of any kind of their participation in the Activity, in its entirety or in any part thereof and exempt the 
Activity’s organizers, instructors, producers, managers, participants and the Activity’s venue owners 
and operators as well as anyone action on their behalf, from responsibility and liability of any kind, 
for any physical and/or mental and/or damage, inclusive of aggravation of any prior condition, they 
shall sustain (if, heavens forbid, they do sustain) as result and/or in connection with their 
participation in the Activity and/or any action and/or omission of the organizers, unless intestinally 
inflicted upon them. Without derogating from the former, they also irrecoverably and completely 
waive, on behalf of themselves and anyone in their place (including heirs, successors and 
dependents), if any claim and/or demand which they may have and/or become entitled to in 
connection with their participation in the Activity. 

4. They undertake to abide and comply with the instructions of the organizers and instructors of the 
Activity and immediately update them of any substantial change in their physical and/or mental 
situation which may affect their continuance safe participation in the Activity. The participant knows 
that the organizers reserve the right to terminate their participation in the Activity at any time, upon 
their sole discretion and waive any claim the attendee may have in relation of that. 

5. They know that the Activity and the participants thereof will be photographed (still photography 
and video) by a photographer on behalf of the organizers for the purpose of promoting and 
marketing similar activities in the future and may be used in third party applications and for 
commercial purposes. The attendee is responsible for informing the organizers and the 
photographer if they do not wish to appear in such photographs or videos. 

6. They acknowledge that the online deposit they paid for registering to the retreat is non-refundable 
after the date stated on the Activity’s landing page and the attendee is responsible for informing the 
organizers of any cancellations or change of travel plans well in advance. They also acknowledge 
that any cancellation after October 1st 2017, for whatever the reason, will be subject to payment of 
50% of the retreat price including food and accommodation which will be charged to the credit card 
used for registration. 
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