
  

                  إستمارة تسجيل

                 Registration form 
 

 

                      
 
 
 
 

 سباحة

Swimming 

 اسكواش 
Squash 

 تنس 
Tennis 

 كاراتيه 
Karate 

 مجباز 
Gymnastics 

 لياقة بدنية 
Fitness 
classes 

 
 

 :Name        سم:اال
  :Date of Birth تاريخ امليالد: :Nationality اجلنسية:

 :Phone اهلاتف: :.ID No الرقم الشخصي: 

 

 إقرار ويل األمر :
 

 ................................................. أوافق أنا ويل أمر الالعب/ الالعبة 

، وأقر بأنه / بأنها تتمتع بصحة جيدة ملمارسة اللعبة                                    إبني/إبنتي يف تدريبات على مشاركة 
 ، كما أنني قرأت االتفاقية املرفقة وال مانع لدي من التسجيل. وال يعاني/تعاني من أي أمراض

 
Undertaking: 

 
I, …………………………………………………………………, hereby acknowledges that I / my son or daughter am 
fit to participate in the training sessions and don’t have any medical fitness issues. Further I have 
also read and acknowledge the attached conditions to this form. 

  
 :Name سم:اال

 :Phone اهلاتف: :.ID No الرقم الشخصي:
  :Signature التوقيع: :Date التاريخ:

 
 

 الستعمال اإلدارة:
 

  رقم القيد:
  تاريخ التسجيل:

  عدد احلصص: 
  التوقيع:

 

Picture 

 صورة

 



  

                  إستمارة تسجيل

                 Registration form 
 

 

 :Attachments                                                                                                                                         املرفقات:

                                                                                                                                                                                                       Medical certificateطبية شهادة

                                                                                                                                                                  Passport copyصورة عن جواز سفر الالعب/ الالعبة

                                                                                                                                          Guardian ID card copyصورة عن البطاقة الشخصية لولي األمر 

                                                                                                                                                                      pictures 2( صورة شخصية لالعب/الالعبة2عدد )

 
 

 Participants Agreement إتفاقية املشاركني

 

 

 ( الرسوم :1)
يب قبل البدء حصص يجب دفع رسوم التدر 

 التدريب.

 (1) Fees: 
Fees must be paid in advance of the 

training sessions.  

   

 الرسوم :آلية إحتساب ( 2)
حصص عدد م على حسب يتم إحتساب الرسو 

 التدريب.

 (2) Fees Calculation Mechanism: 

Fees are charged according to the 

training sessions. 

   

 : تعويض احلصة( 3)
 دعنوال استرجاع املبلغ ال يتم تعويض الحصة 

 غياب الالعب ألي سبب من األسباب.

 (3) Session Compensation: 
In case a session is missed for any 

reasons by the athlete, neither refund 

nor rearrangement of the session will 

be made 
   

 الرسوم : إسرتجاع (4)
 ال تسترجع الرسوم للحصص املتبقية إذا أراد

 .الالعب االنسحاب من منتصف االبرنامج

 (4) Fees refundable: 
The fees will not be refunded once 

the training sessions started. 

   

 :Responsibility (5)  :املسؤولية  (5)
 ATA Sports Facilities Management 

will not be responsible for any 
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ال  اي تي اي إلدارة املنشآت واملرافق الرياض ي 

أية مسؤولية في حالة وقوع أي إصابات تتحمل 

أو فقدان للمتلكات الخاصة بالالعب أثناء 

 .التدريب

injuries or losses caused to the athlete 

because of his own negligence.  

 


