טופס הצהרה והתחייבות – סיור לימודי בחו"ל
אני הח"מ_________________________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה ______________
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

.1

אני סטודנט/ית לתואר ________ בתוכנית לימודים _________________________
בפקולטה ל_________________ באוניברסיטת בן-גוריון בנגב )להלן" :האוניברסיטה"(
ומעוניין לצאת לסיור הלימודי/השתלמות/כנס______________ )להלן" :הנסיעה"(.

.2

במהלך הנסיעה אנהג באופן הולם ובהתאם לחוק המקומי בארץ היעד ולהוראות האחראי מטעם
האוניברסיטה.

.3

ידוע לי כי היציאה לנסיעה הנה זכות שלי ולא חובה וכי אני יוצא/ת לנסיעה על אחריותי המלאה
והבלעדית .בכלל כך ,אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי האוניברסיטה אינה אחראית לנזקי גוף או רכוש
שיגרמו לי ,ככל שיגרמו ,ולא יהיו לי כל טענה או תביעה כנגד האוניברסיטה בשל נזקים כאמור
במהלך הנסיעה.

.4

ידוע לי כי בשום מקרה לא תהא האוניברסיטה אחראית לייצוגי בפני הרשויות המקומיות במדינת
היעד והיא לא תשא בעלויות ייצוג כזה ,ככל שיהא לי צורך בו.

.5

ידוע לי כי האוניברסיטה אינה מבטחת אותי בביטוח רפואי )לרבות תאונות דרכים חו"ח( ואני
מאשר/ת כי הומלץ לי כי יהיה בידי ביטוח רפואי שיחול מרגע עלייתי למטוס בישראל ועד רגע שובי
לישראל ובמשך כל תקופת הנסיעה ,אשר יכלול ,לכל הפחות :פינוי לבית חולים; הטסה רפואית
בתוך היבשת ולישראל; תשלום הוצאות אשפוז בבית החולים לרבות תשלומים לרופאים ,ניתוחים,
טיפול נמרץ ,טיפול אמבולטורי ,בדיקות ,צילומי רנטגן ותרופות בעת האשפוז; הוצאות רפואיות
שלא בעת אשפוז בבתי חולים ,ואשר רופא מוסמך קבע כי הן הכרחיות ובין היתר :תשלום לרופא
מוסמך ,בדיקות ,צילומי רנטגן ,תרופות לפי מרשם; הוצאות טיפול שיניים הנדרש כתוצאה
מאירועים תאונתיים וטיפול חירום.

.6

אני מאשר/ת כי הומלץ לי לבדוק מראש ובאופן שוטף את אזהרות המסע לגבי מדינת היעד ואזור
הסיור ,המתפרסמות מעת לעת על ידי משרד החוץ וכן על ידי המטה ללוחמה בטרור.

.7

קראתי והבנתי את כל האמור לעיל ואני מבקש/ת להשתתף בנסיעה.

.8

ידוע לי כי האוניברסיטה משקיעה סכומי כסף רבים בכדי לממן את התוכנית )לרבות
השתלמות/כנס( ואת השתתפותי בתוכנית .לכן ,ידוע לי ואני מתחייב ,כי אם אבטל את
השתתפותי ,בכל עת לאחר שהוזמן עבורי כרטיס הטיסה ,ללא סיבה מוצדקת לפי שיקול דעת
האוניברסיטה ,אהיה חייב/ת להשיב לאוניברסיטה את הסכומים שקיבלתי ואו שולמו/ישולמו
כהשתתפות בהוצאות הנסיעה שאינן ניתנות עוד לביטול )או סכום גבוה יותר שנקבע במסמכי
ההרשמה(.
ולראיה באתי על החתום:

תאריך_______________

חתימה ________________

