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תצהיר )נספח ב'(
שימוש במכונית צעצוע
אני __________________ הח"מ ,מטעם המוסד _______________ ,אשר מבקשים לקבל מכונית צעצוע
ממונעת )להלן" :מכונית הצעצוע"( ,מאשר ,מצהיר ,ומסכים בזאת ,כי מתן מכונית הצעצוע למוסד ,איננה
מטילה כל אחריות ,מכל מין וסוג שהוא ,על נותני מכונית הצעצוע.
לנותני מכונית הצעצוע אין כל אחריות עליה בין אם היא בשימוש ובין אם הינה חונה וכבוייה.
השימוש במכונית הצעצוע הינו באחריותנו הבלעדית ,ולא תשמענה ,לא תהיינה ולא תעמודנה לנו ו/או להורה
השני של הילד ו/או לכל אחר מטעמו של הילד ו/או לילד בעצמו ו/או באמצעות אפוטרופוס
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מי מנותני מכונית הצעצוע ו/או כנגד הגב' הנכבדות נילי ויסרברג ו/או
סטפני ליבזון ו/או מר מיכאל נודלמן.
למען הסר ספק ,ידוע לי ואני מסכים לזאת כי למי מנותני מכונית הצעצוע אין כל אחריות למכונית הצעצוע ו/או
לחלקיה של המכונית ,כך גם אין כל אחריות לתוצאות שימוש ולרבות לכל נזק ככל וייגרם
למשתמש במכונית הצעצוע ו/או למי המצוי בסביבת מכונית הצעצוע ו/או לכל ניזוק ונזקים אפשריים אחרים,
ממכונית הצעצוע.
על נציג המוסד להגיע לאסוף את המכונית בתאריך שיקבע מראש.
במקרה של צורך בתיקון המכונית האחריות להבאת המכונית לעמותה היא של הגן.
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עוד מוצהר ומאושר כי הוסבר לי והובן כי:
כל משך הנסיעה במכונית הצעצוע הינה בהשגחת מבוגר בלבד ועל אחריותו הבלעדית .לעניין זה יודגש,
כי אין לאפשר לילד נסיעה לבדו במכונית הצעצוע במשך כל השימוש בה.
מכונית הצעצוע איננה מיועדת לנסיעה על כל סוגי המשטחים אלא על משטחים חלקים בלבד.
השימוש במכונית יתבצע עם קסדה.
יש לנקוט במשנה זהירות במשטח משובש ובאזור מדרגות.
יש לסייע לילד בכניסה וביציאה ממכונית הצעצוע.
יש להקפיד על חגירת חגורת בטיחות לילד המשתמש במכונית הצעצוע.
יש לשים לב כי המכונית איננה במקום כל אמצעי ניידות אחר אשר הומלץ על ידי גורם רפואי.
יש לשים לב ,כי השימוש במכונית הצעצוע יתבצע באזור ראוי לכך הן מבחינת גודל המרחב וסוג המשטח והן
מבחינת הולכי רגל וכלי תחבורה באזור.
יש להשתמש בכל תוספי התמיכה וההגנה לרבות חגורות ,משענות וכ'ו כפי שנמסרו עם המכונית ביום
קבלתה.
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