فرم تعهدنامه همسفران
توافقات عمومی
 -1همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.
 -2حداقل شرط سنی برای شرکت در برنامهها  ۱۸سال است.
 -3همراه داشتتن بممه ماتاتر ی (ورزشتی ضتروری است و در صورت بروز هر گونه حادثه ای برای مااتر در طول
سفر هماهنگ کننده ،همچ گونه مائولمتی در برابر اشخاص ندارد.
 -4همافر موظف است لوازم مورد نماز برنامه را که قبال به اطالع وی رسمده است به همراه داشته باشد .در غمر
این صورت همچ مائولمتی جهت همه هر یک از لوازم مورد نماز مااتر متوجه هماهنگ کننده نخواهد بود.
 -5اعالم بمماریهای زممنهای از قبمل مشتالالت قببی ،سستم ،صترع و ...همننمن بارداری ،در زما اعالم سمادگی
و پمش از انجام ستفر به هماهنگ کننده ،ضتروریستت .در غمر این صتورت هرگونه ماتئولمت ناشتی از بمماری،
به عهده بممار خواهد بود.
 -6وقوع هرگونه پمشتتتامد غمرمنت ره از قبملغ رممر ناگهانی س و هوا ،حوادب طبم ی ،شتتتور و ...از کنترل
هماهنگکننده خارج است و از این بابت همچگونه مائولمتی متوجه هماهنگکننده نمات.
 -7با وجه به ایناله سفرها عموما با پمادهروی و گاهی کوهپممایی (سبک ا سنگمن همراه است ،در مورد
طابق قوای جامانی خود و همافرا ا با سطح سختی برنامه خو بمندیشمد و صرتا جاذبههای سفر را
مالک انتخا سفر قرار ندهمد .البته م مار «ممزا سختی» اعالم شده بر اساس جربه و با احتاا ممانگمن
وانایی اتراد محاسبه شده و یک م مار کامال نابی است؛ یک سفر برای اتراد مختبف با سطح واناییهای
مختبف ممالن است متفاوت باشد ،هر گونه مائولمت ناشی از بمماری و یا سسمب در این موارد متوجه خود
اشخاص است.
برنامه و وصمههای الزم قبل از هر سفر اعالم و برنامه بر هما اساس ن مم میشود ،هر گونه رممر در
برنامه بنا به صالحدید و شرایط موجود وسط هماهنگ کننده امالا پذیر است.
 -8همافرا باید به نابت به زمانبندی و برنامههای اعالم شده در طول سفر همالاری الزم را با هماهنگ کننده
به عمل سورند.
 -9ما موظفمم به عﻘاید دوستانما احترام بگذاریم ،لذا اتراد شتتترکتت کننتده باید قوانمن مربوط به حفﻆ حریم
شخصی دوستا را حفﻆ کنند و اکمداً از انتشار عالﺲ و نام اتراد در تﻀاهای عمومی و مجازی خودداری کنند،
مگر با کاب اجازه.
 -10مطال ه وسگاهی یاتتن هر ترد از دستتورات و مﻘررات جاری و یا دیگر مواردی که در سینده ن مم می گردد به
عهده خود ترد می باشد وچناننه زیا وکمبودی از این بابت برای ترد پدید سید مائولمت س به عهده خود او
می باشد.
 -11مام ت المت ها بصورت دوستانه انجام میشود و زیرمجموعه همچ گروه و یا باشگاهی نمیباشد
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همراه داشتتتتن هرگونته مواد مختدر ،قرصهتای روا گردا  ،مشتتتروبتات الالبی و ستتتایر موارد ممنوعته قتانونی،
غمرمجاز است و مائولمت س متوجه دارنده خواهد بود.
گردشگرا مت هد به اصول اکو وریاتی هاتندغ اکو وریام سفری است مائوالنه به مناطق طبم ی ،که
موجب حفﻆ محمط زیات و بهبود زندگی مردم محبی گردد
برای جبوگمری ازسستتمب به طبم ت ،ا حد امالا از ظروی یکبار مصتتری استتتفاده نالرده و از هماتتفرا
خواهشمندیم ظروی شخصی بههمراه داشته باشند
برای احترام به ترهنگ بومی ،هنجارهای جام ه ممزبا را رعایت کنمم؛ هنجارهایی اعم از پوشتتتش ،ترهنگ،
سنن ،زبا  ،گویش،عﻘاید و غمره
از شتوخیهای بیمورد و خطرناک جداً پرهمز کنمم .در صورت بروز هر حادثهای در این ار باط مام مائولمت
بر عهده شخص خاطی است.
شترکت مامی اتراد در برنامههای ستفر منوط به اطالع خانواده هر ترد استت و مام هماتفرا با ثبتنام در
ستفر این اطالع را ایمد میکنند .شترکت اتراد زیر  ۱۸ستال در مامی برنامههای ستفر منوط به همراهی و یا
اجازه کتبی سرپرست ترد است.
ستفر گروهی ترصتتی برای مرین کار گروهی استت ،پﺲ به ستالیق و خواستتههای یالدیگر و همننمن کادر
اجرایی احترام گذاشته و از کروی ،ایجاد مزاحمت برای همافرا و… خودداری کنمم
درخصتوص اعﻀتایی که با ماشتمن شتخصتی خود در برنامه ها شترکت می کنند الزم به ذکر هاتت که هزینه ی
خاتارت های احتمالی به خودرو امم از صتادی ،سترقت لوازم و قط ات یجریمه های ناشتی از ستهل انگاری
راننده بر عهده ی خود مالک می باشتتد(.جریمه های مربوط به ستترنشتتمنا متوجه خود ستترنشتتمنا بوده و
جریمه ی احتمالی مربوط به محدودیت راتمالی بمن نفرات حاضر در خودرو ﻘامم می شود.
ال میکنمم تا همچ اثری بته غمر از جتای پتا در منطﻘته بتاقی نگتذاریم .پﺲ از ریختن زبتالتههتای ریز و درشتتتت (متاننتد
هستمگار ،لفای مواد خوراکی ،دستتمال ،و… و هر اقدامی که منجر به سستمب یا سزار هر جانداری اعم از گماه و حموا ها شتود
خودداری کنمم.

مفاد این قرارداد به طور کامل توسط ماطا ر یا نماینده ایشطا مااعهه اماطاآ
مفاد

اس

به منهعه موا

با کلیه

حق هرگونه ادعایی خارج از موارد این قرارداد را از خود همراها خود سلب مینماید.

تاریخ 1400/__/__ :

اماا  ،نام کامل اثرانگش

همافر
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