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............................. صادره از ................اینجانب............................. متولد ............................. فرزند....................... به شماره ملی ..........  

صحت و سالمت اعالم میدارم موارد ذیل را به طور کامل مطالعه کرده و شرایط مطرح شده را به طور کامل می پذیرم.در کمال   

با آگاهی کامل از شرایط حاکم بر کشور عراق و علم بر مشکالت و کم و کاستی های این کشور و خطرات احتمالی و با پذیرش   _1

مسیر کربال می باشد و بدین وسیله حق هرگونه بخشی از در برگیرنده برنامه پیاده روی  کلیه شرایط، اقدام به ثبت نام نموده، که

علیه گروه کربال سالم و مسئوالن سفر را درخصوص، عملیات تروریستی،ربوده شدن،عدم بازگشت به  و حقوقی طرح دعوی کیفری

ب شود را از خود سلب میکنم.جانبه نقص عضو،بیماری و یا فوت این منجر کشور و یا هر عملی که  

و زائران در کشور عراق و ایران  ئولیتی در قبال جرائم ارتکابی شرکت کنندگانگروه کربال سالم و مسئوالن سفرهیچ گونه مس _2

 نخواهد داشت و افراد ملزم به رعایت قوانین و مقررات راجع به هر 2 کشور هستند.

تمامی شرکت کنندگان تحت پوشش بیمه از طریق بیمه آسیا قرار خواهند گرفت.گروه کربال سالم و مسئوالن سفر هیچ گونه  _3

سئولیتی در دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار نخواهد داشت.م  

مه اینجانب متعهد به رعایت کلیه ضوابط و شرایطی که قبل از سفر و در طول سفر اعالم و اعمال می گردد خواهم بود و در ه _4

آن بر کلیه عواقب  ،بنا به هر دلیلیکشور ت مشکل خروج ازهمچنین در صور ن مربوطه خواهم بود.موارد ملزم به تبعیت از مسئوال

 عهده خودم خواهد بود و مسئولیتی متوجه گروه و مسئوالن سفر نخواهد بود.

دز واکسن کرونا را تزریق نموده ام و در صورت لزوم هر  2همچنین  .ر مراقبت نمایمدارک و وسایل شخصی خود در طول سفاز م _5

خواهم بود. مورد تایید وزارت بهداشتالتین  کسن والحظه قادر به ارائه کارت   

گروه حضور  هماهنگ بوده و در اوقات مقرر شده به همراه متعهد می گردم از گروه جدا نشده و در طول سفر با مسئولین مربوطه _6

داشته باشم. رعایت نکردن برنامه سفر و سرپیچی از برنامه های گروه در طول سفر بر خالف تعهد این سند بوده و از نظر شرعی 

.دد بونخلف وعده محسوب می گردد. در نتیجه گروه و مسئوالن سفر هیچ گونه مسئولیتی را در قبال این فرد  یا افراد پذیرا نخواه  

تا هنگام بازگشت در تهران خواهم بود. ،تهرانزمان حرکت در اینجانب متعهد و ملزم به رعایت پوشش چادر از )ویژه خواهران( _7  

و در صورت تامین امنیت و صالحدید مسئوالن سفر،کاظمین و سامرا و  مذکور به شهرهای نجف و کربال ، اذعان میدارم که سفر  _8

بوده و از سفر انفرادی به سایر شهرها و اماکن زیارتی خودداری خواهم کرد و هیچ گونه ادعایی نسبت به گروه و سید محمد نیز

نخواهم داشت.مسئوالن سفر نداشته و   

خود را در کمال دقت و صداقت پر کرده ام.سالمت  وضعیت اعالم میکنم فرم _9  

  نگشت:اثرا                                    امضاء:                                         نام و نام خانوادگی                               تلفن ضروی:

{دارند( همراه با گروه کربال سالم را 1441ویژه زائرین محترمی که قصد حضور در سفر پیاده روی )عرفه }  


