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הנדון :אישור אפטורופוס להשתתפות באליפות הארץ קטאן 2021
אנו הח"מ:
שם ומשפחה ______________________:ת"ז _________________:מספר נייד:
_________________:
הורי  /אפוטרופסי:
שם הילד/ה ,____________________:ת"ז) ________________:להלן" :הקטין"( ,וכן הקטין עצמו,
מאשרים ומצהירים בזה כדלקמן:
קראנו והבנו את תקנון אליפות הארץ קטאן ) 2021להלן "הארוע"( כפי שהופיע באתר חברת
הקובייה ) www.hakubia.comלהלן" :האתר"( ואנו מאשרים בזאת באישור בלתי חוזר ,את התנאים
והתקנות להשתתפות באליפות הארץ קטאן :2021
.1

הננו מאשרים כי השתתפות הקטין בארוע הנה בהתאם ועל פי אישורנו המלא וכי ידוע ומובן לנו כי
במקרה שהקטין יהיה הזוכה בארוע ,אחד מאתנו או מבוגר אחר מטעמנו ישמש כמלווה לקטין באירוע
ובהשתתפות הקטין באליפות הארץ ובכלל זה בכל זמן נסיעתו לאירועי אליפות הארץ כאמור.

.2

כן ידוע ומקובל על ידנו כי הן במהלך הארוע והן בכל מהלך ההשתתפות באליפות הארץ יתועד
ויצולם הקטין כחלק מהשתתפותו במי מהפעילויות והארועים השונים הקשורים לארוע ו/או
לאליפות הארץ וכי הדבר הנו בידיעתנו ובאישורנו הבלתי-מסויג ובהסכמתנו הבלתי-מותנית ,על דעת
שאלו ישמשו באתר חברת הקוביה ,בפרסומי הפיסבוק של החברה ו/או בכל מדיה נוספת בה יפורסמו
החומרים האמורים ובהם הקטין.

.3

אנו מתירים לכם לעשות בתכנים כל שימוש חוקי שהוא ,ובכלל זה לעבדם ,לעורכם ,לשנותם ,להציגם
ברבים ,למוכרם ,להוציאם אל מחוץ לשליטתכם ,להעבירם ללא תמורה לאחר )שיהא רשאי לעשות
בהם ככל העולה על רוחו( וכל כיוצ"ב ,במסגרת האתר או במסגרות אחרות.

.4

הובהר לנו ,כי ייתכן ותראו לעשות בתכנים שימושים רבים ו/או חוזרים ,במדיות שונות )ולאו דווקא
במסגרת האתר(.

.5

הובהר לנו ,כי אנו זכאים להיוועץ בעורך דין טרם החתימה על אישור זה.

.6

אנו מוותרים בזאת על כל טענה ,דרישה ,תביעה או תלונה בקשר עם התכנים ,נטילתם והשימוש
בהם ,לרבות טענה  /דרישה  /תביעה  /תלונה לתשלום או למתן תמורה כלשהי בגין ו/או בקשר עימם.

.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אנו מוותרים בזה מפורשות על כל זכות העומדות לנו  -ככל
שעומדת לנו  -לעיין בתכנים.

ובאנו על החתום:
]שם האב[

]שם הקטין[

]שם האם[

