:مسبح
نموذج تسجيل لبرنامج سباحة رقم

Venue:
Swim Lesson Registration Form #
SWIMMING ACADEMY

Name of Participant/child: First
Date of Birth:
/ /
Gender:
Home Address:
Nationality:
Parent/Guardian:
Email Address:

اللقب

Last
النوع

Additional Emergency Contact:
Home Phone:

: إسم المشترك/الطفل
تاريخ الميالد

Cell Phone:

:الجنسية
:إسم ولي األمر
الهاتف

Cell Phone:

:إتصال للطواريء
:الهاتف

: برجاء إختيار المستوي الخاص بالمشترك من المستويات التالية
متقدم
متوسط
مبتديء
Please circle one of the categories listed that best describes the swimming ability of the
participant:
Beginner
Intermediate
Advanced
: برجاء إختيار لغة التخاطب للمشترك
كالهما
اإلنجليزية
العربية
Please circle one of the categories listed that best describes the participant speaking language:
English
Arabic
Both
 ال/ هل يوجد لدي المشترك خوف من السباحة أو عاني من تجربة سيئة مع الماء؟ نعم
Does the participant/child have a fear of water? Y / N
 ال/ "هل عاني المشترك أي حساسية أو أمراض مزمنة أو إصابات في خالل العام الماضي؟ نعم " يرجي التوضيح باألسفل
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDICAL CONCERNS (please list any special conditions or limitation your child may have as well
as any food, medicine or plant allergies, previous or existing illness, medications, hospitalizations,
or medical requirements within the past 12 months):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كيف علمت عن أكاديمية نكست ستب للسباحة؟
صديق

أنستجرام

فيسبوك

الوسيط

إعالن في الشارع

How did you find about Next Step Swim Academy?
Friend

Al Waseet

Facebook

Signature:
NEXT STEP SPORTS FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

Instagram

Street Ad

: التوقيعDate:

:التاريخ
www.nextstepsm.com

إستمارة إخالء المسوولية القانونية تعليمات اكأكاديمية
Waiver / Academy Policy.
 طفلي للعناية الطبية/  فى حاالت الطوارئ أعطي المسئولية آلكاديمية نكست ستب إلتخاذ الالزم من نقلي
 Waiver for Medical Treatment: In the event of emergency,I hereby authorize the Next Step to make
arrangements to transport me and/or my child to the nearest hospital emergency facility.
 عن أي حادث أو إصابة أو مرض أو أي حادث آخر قد يصيب المشارك المذكور،  أعفي نكست ستب وموظفيها وأعضائها
.أثناء مشاركته في أنشطة األكاديمية عند إتخاذ اجراءات السالمة المتبعة
 Waiver for Participation: I agree to waive all liability of Next Step Sports, its staff, and members,
for any accident, injury, illness or other mishap which might befall the above-named participant
during his/her attendance at the Next Step activities.
 أو طفلي المشترك في برامج نكست ستب الستخدامها/  أو صوت مأخوذ عني و/  أعطي موافقتي على أي صور أو فيديو و
. أو التدريبات/ في العروض الترويجية و
 Waiver for Photo / Video / Audio Release (OPTIONAL): I give my consent for any photos, video and/or
audio taken of me and/or my child involved in NEXT STEP programs to be used for NEXT STEP
promotions, trainings.
 ال/  يمكن تحويل الحصص المتبقية لفرد آخر داخل األكاديمية. ال يمكن استرداد المبالغ المدفوعة في حالة بداية البرنامج
.يوجد تعويض للحصص الفائتة
 Change / Cancellation / Refund Policy/ Makeup Classes: I understand that changes / cancellations /
refunds are not permitted once the classes started. Unused sessions are nonrefundable; however, they are
transferable to another NEXT STEP member/ there is no makeup for missed classes.
 أتفهم إلغاء عضويتي في حالة عدم إتباع التعليمات من قبلي أو المشاركين أو. أتعهد بأتباع تعليمات أكاديمية نكست ستب
.المرافقين
 Code of Conducts: It is my responsibility to ensure that I, or the person I am registering,
follow the Next Step Academy Code of Conduct at all times. I understand that any member of
Next Step Academy can be suspended from the program if any of these rules are breached by
either the Academy member or any person accompanying the academy member.
 يجب على جميع. سيتم إعادة جدولة الحصص الملغاة. تحتفظ نكست ستب بالحق في إلغاء الدرس بسبب ظروف غير متوقعة
.األطفال الرضع ارتداء حفاضات السباحة وبطانة السباحة
 Additional Notes: The NEXT STEP reserves the right to cancel this lesson due to unforeseen
circumstances. Classes will be rescheduled if needed. All non-potty trained children must wear a swim
diaper and swim liner.
:بالتوقيع باآلسفل أوافق علي التعليمات واإلرشادات المبينة أعالة
By signing below, I agree that I have read and understand all of the above information.

Signature:

NEXT STEP SPORTS FACILITIES MANAGEMENT L.L.C

:التوقيع

Date:

www.nextstepsm.com

:التاريخ

