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אין באישור זה כדי להטיל על עיריית הרצליה ו/או מי מטעמה כל אחריות לתוכן האירוע ו/או לכל פגיעה, 
 אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא שייגרמו חלילה במהלך השהיה בגן ולרבות כלפי צדדי ג'. 

להשגיח על ילדיהם במהלך השהייה בגן )במידה וקיימים המבקש לקיים אירוע וכל מי מטעמו מתחייבים  
 מתקני כושר במקום, יש לזכור כי אינם מיועדים לילדים(. 

 " האישור מתייחס לקיום האירוע בלבד על בסיס מקום פנוי" 
 

, ככל ובעקבות קיום האירוע תיגרם פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בנוסף 
 לרכוש עירוני, מתחייב מבקש האירוע לשפות את העירייה עם דרישתה הראשונה. 

כמו כן, בכל מקרה ובו בעקבות נזק לרכוש או לגוף אשר ייגרמו כתוצאה מהתנהלותו של מבקש האירוע ו/או 
מי מטעמו, תופנה תביעה או דרישה כלפי העירייה, מתחייב מבקש האירוע לשפות את העירייה מיד עם 

ה הראשונה, בגין כל סכום שהעירייה תשלם או תחויב לשלם ואשר מבקש האירוע אחראי  דרישת 
לתשלומו. ובכלל זה ישפה את העירייה בגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני  

 .דרישה ו/או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים 
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 ............................................................................................................................. ............. 
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OrtalD@herzliya.muni.il      :9591568-09טלפון  . 
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