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إتقان السباحة
يجﺐ أن يكون الالﻋب المشارك ﻗادر ﻋلﻰ السباحة ويحﻖ للﻨادي رفﺾ أي الﻋﺐ للمشارﻛة باﻷنشطة ،في حالة ﻋدم إتقانهم
للسباحة.

الموافقة وإخالء المسؤولية
 .أوﻛد أن المشارك بحالة صحية ﺟيدة تؤﻫلﻪ للمشارﻛة
في الﻨشاﻃات المائية.
 .أوافﻖ ﻋلﻰ المشاﻛة في الﻨشاﻃات المائية ﻋلﻰ
مسؤوليتي دون تحمل الﻨادي أي مسؤولية؛ وال يتحمل
الﻨادي أي مسؤولية حول التلف  /أو فقدان اﻷمتعة
الشخصية.
 .االلتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة من الﻨادي.
 .أدرك أن ﻃبيعة الﻨشاﻃات المائية ﻗد تشمل اإلصابة؛
وأسمﺢ لممثلي الﻨادي بﺈتخاذ االﺟراءات الطبية الالزمة
في حال تعرض المشارك اصابة.
 .ال مانﻊ لدي من أن يتم التقاط الصور والﻔيديو أﺛﻨاء
تواﺟدي خالل االنشطة والﻔعاليات واستخدامها
إﻋالمياﹰ أو من خالل مواﻗﻊ التواصل االﺟتماﻋي الخاصة
بالﻨادي:
ال أرغﺐ
أرغﺐ

الضوابط االحترازية ضد فيروس ﻛوفيد
يوافﻖ المشارك بموﺟﺐ ﻫذه االتﻔاﻗية ﻋلﻰ االلتزام
باللوائﺢ والضوابط التي تم وضعها من ﻗبل نادي أبوظبي
للرياضات الشراﻋية واليخوت ومجلس أبوظبي الرياضي
وذلك للحد من انتشار فيروس ﻛورونا المستجد ﻛوفيد ،
بما في ذلك:












االلتزام بارتداء الكمامات والقﻔازات ﻋﻨد الدخول الﻰ
الﻨادي وﻃوال فترة الﻨشاط وتبديلها بشكل مستمر.
التباﻋد بمسافة ال تقل ﻋن متر بين ﺟميﻊ اﻷفراد مﻊ
تجﻨﺐ االتصال المباشر.
غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر
التأﻛد من أن المعدات معقمﻪ ﻗبل استخدامها وﻋدم
مشارﻛتها مﻊ اآلخرين
االلتزام بﻔحص فيروس ﻛوفيد مﻊ احضار نتيجة
فحص معتمد
تثبيت (تطبيﻖ الحصن) وااللتزام بستخدامﻪ وﻋرضﻪ ﻋلﻰ
الموظﻔين ﻋﻨد الطلﺐ
الخضوع لﻔحص الحرارة اليومي ﻗبل و اثﻨاء فترة
التدريﺐ.
احضار مستلزمات الـﻨظافة الشخصية.
إبالغ الﻨادي ﻋلﻰ الﻔور ﻋﻨد الشعور بأﻋراض مشتبﻪ بها
أو ﻋﻨد االتصال باشخاص ﺛبتت إصابتهم بـ ﻛوفيد .
باإلضافة إلﻰ التدابير المذﻛورة أﻋاله  ،وﺟوب اتباع أي
تعليمات أخرى للمساﻋدة في مﻨﻊ انتشار الﻔيروس.











اخالء مسؤولية
ً
ﻋلما باالﺟراءات وتدابير الضوابط االحترازية
اﻗر بﺈحاﻃتي
الالزمة المتخذه من ﻗبل الﻨادي للحد من انتشار ﺟائحة
فيروس ﻛوفيد  ،واخلي الﻨادي من تحميلﻪ اي مسؤولية
في حالة اإلصابة.

للمشارﻛين دون ﻋمر ( سﻨة) يجﺐ التوﻗيﻊ من ﻗبل ولي االمر
أنا الموﻗﻊ أدناه؛ ﻗمت باإلﻃالع ﻋلﻰ ﺟميﻊ البﻨود والشروط والموافقة ﻋليها
التاريخ
التوﻗيﻊ
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