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 לכבוד 
 מועצה מקומית סביון 

 תאריך ____________          
 

 א.ג.נ., 
 עבור שימוש חד פעמי  אולם/מגרשב  שימוש-כתב התחייבותהנדון: 

 
 . בסביון             ____           ברחוב   השימוש במיתקן העירוני אשר 

 
 אנו הח"מ )להלן: "המשתמשים"(, מבקשים מכם בזה להרשות לנו להשתמש   .1

 ולמטרה זו בלבד. ____________לצורך עירוני"(, קן ה"המת להלן: )  ____________
 
אנו מצהירים בזה, כי נהיה ברי רשות בלבד, ללא כל זכויות של דייר מוגן או אחרת במתקן העירוני וכן רשות   .2

על  זו שנקבל, תהיה עפ"י בקשתנו בלבד וללא כל תשלום או תמורה אחרת מצידנו. רשות זו ניתנת לביטול 
 לתקופה זו בלבד. להלן ו 3הרשות ניתנת לתקופה המפורטת בסעיף  .ידכם בכל עת

 הפעילות במתקן: מים ושעות  התקופה, י להלן פרוט .3
 

 __________________________________ -תקופה               
 

 __________________________________   -ימים
 
 ___________________________________ -עותש

 
 וציודו, שייגרם   , העירוני למתקן אנו נהיה אחראים כלפיכם, לכל נזק  .4

בפעולותינו בעת השימוש במתקן העירוני ונפטור ונפצה אתכם על כל נזק  מי הקשור  או ע"י כל ידינו, -על
 ימים מיום קבלת הדרישה לכך.  7בהתאם להוראתכם. זאת תוך 

ני, לרבות עובדינו ועובדי  מוש, את כל הנכנסים לתחום המתקן העירו אנו נבטח על חשבוננו למשך תקופת השי .5
ת אישיות ובכל מקרה שייגרם נזק לגופו או לחפציו האישיים  טוח  תאונו שים בו, ביהמרכז בשעות שאנו משתמ

של אחד הנכנסים מהאמור, תהיו אתם פטורים מחובת פיצויים. פוליסת הביטוח תוצא על שמנו ועל שמכם  
שותפים ותקבל את אישור מנכ"ל העמותה, עם קבלת אישור התחייבות זו ותוצג לכם בטרם  כמבוטחים מ

 במתקן. פעילותנו  תחילת 
 אנו נשתמש במתקן העירוני רק למטרה הנקובה לעיל.  .     א. 6

נפסיק את השימוש במתקן העירוני, נסלק ידינו ממנו לחלוטין, נחזירו לכם כשאותו  חלק בו השתמשנו   .ב
 נקי ומסודר, מיד עם סיום השימוש בו, קרי בתום כל מפגש . –ני במצב תקין במתקן העירו 

 י, כל ציוד שלא ברשותכם ואישורכם בכתב מראש. במשך כל זמן השימוש לא נכניס לתחום המתקן העירונ  .ג
ל  לקב אסור יהיה לנו להרשות לאחר, השימוש במתקן העירוני, או בכל חלק ממנו, בכל צורה שהיא, מבלי  .      7

 שות מוקדמת בכתב מאת מנהלת  המתקן העירוני.ר
נחנו משתמשים והאנשים המשתתפים בפעולות שאנו מקיימים בבניין זה, חלים  סידורי אבטחת הבניין בו א .8

עלינו ואנו מתחייבים לפעול בהתאם לכל חוק ובהתאם להוראות נוספות, שנקבל מקצין הבטחון של המתקן  
 עמותה. ל ה, או ממנכ"העירוני או מטעמו

יגרם למי מבין באי ומשתמשי  שי מכל סוג ומכל סיבה את המועצה מאחריות לכל נזק אנו פוטרים מראש   .9
דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  אנו נשפה את המועצה, מיד עם   ."ללך ימי ושעות והפעילות הנהמתקן במה

שי כלשהו בגין השימוש שליב עקב דרישה של צד ו בגין כל הוצאה בה היא תחויו/א   קןה, למת שייגרם ל
 מתקן בתקופה הנ"ל.ב

 הכתובות לצורך התחייבות זו הן:  .10
 תמורת השימוש במיתקן העירוני אנו נשלם מראש סך של ____________עבור שעת אימון/יום                    

 . (מחק את המיותר)
 
 
 

מסירתו   ימים לאחר  3דתו תעות הנ"ל, ייחשב כאילו הגיע ל כל מכתב שישלח בדואר רשום עפ"י אחת הכתובו
 לבית הדואר.

 
 

 בכבוד רב  
 

  _______________________________ 
 חתימה + חותמת  

 
 שם המבקש: _____________________ כתובת פרטית: ___________________ 

 
 ____טלפון סלולארי _______________ טלפון: _________________________

 
 

 :   לאשר בקשה זו ני הרי
  

____ _______________________  _____________________________ 
 מנהלת מחלקת ספורט וחוגים   -לימור הרשקו                  


