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 :جنس :ة باالنجلیزي \اسم الالعب  :اسم العائلة باالنجلیزي   
  أنثى /ذكر    
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 :اسم العائلة باالنجلیزي 

  )dd/mm/yy: (خ المیالدتاری :  مقاس البلوزة 
                 /    /  

  رقم الھویة : 

         

 )شقة, رقم البیت, اسم الشارع( عنوان السكن الكامل   البلد :    الصف :    میكود:  

  ة (إذا وجد)\البرید االلكتروني للطالب 
   

 

 ة\رقم بیلفون الطالب  

 

  اسم األب  أسم األم   

 رقم بیلفون األب  بیلفون األم رقم  ھاتف البیت 

 البرید االلكتروني لألھل   المھنة  

 
 

  تصریح
  أنا الموقع أدناه أوافق والتزم على النحو التالي: 

    2017-2016 لسنة الفعالیات )Ultimate peace)UPأنا موافق على مشاركتي في الفعالیات السنویة ل 

   توقیع ولي أمري یشكل اتفاق كامل على ھذه الوثیقة.  \أو مسؤولیة الموقعین  أدناه \مشاركتي في الفعالیات ھي بمسؤولیتي الشخصیة

بوضعي  أنا أصرح بان وضعي الصحي جید ویسمح لي بان أشارك بفعالیات ریاضیة من ھذا النوع, وأنا أتحمل المسؤولیة الشخصیة الكاملة عن أي تدھور
   ي ھذه المسابقة.الصحي بشكل مباشر أو غیر مباشر خالل مشاركتي ف

أو أتسبب بھ في  \أدرك  أن ھذا النشاط ھو ریاضة تتطلب مني جھدا بدنیا كبیرا.  وأتعھد باني أتحمل المسؤولیة الشخصیة على أي أذى أو ضرر یحصل لي 
الشرق األوسط ومؤسساتھا,مدربوھا -ت بیسأو جمعیة اولتیمیی \وأصرح بان ال یكون أي مطالبة بحقي ضد منظمي الفعالیات, سیاق التنافس على النحو المذكور

  أو أضرار ذكرت.\وأصدقائھا فیما یتعلق بوقوع إصابات

أو ممتلكات أخرى وجدت في حوزتي أثناء  \أو لممتلكاتي \ومعلوم لدي أن منظمي الفعالیات لیسوا مسئولین عن أي ضرر,سرقة, ضیاع أو جرح یحصل لي 
  أو اسببھ لغیري. \. وأصرح بان أتحمل المسؤولیة الشخصیة الكاملة عن كل ضرر,سرقة, ضیاع أو ضربة تحصل ليتواجدي في المسابقة, ألي سبب من األسباب

   ة علیھم.\نى وموافقأنا اقر باني قرأت شروط األنشطة السنویة والمعلومات العامة كما تظھر في ھذه الوثیقة وفي موقع الجمعیة, فھمت الفحوى, المضمون والمع 
  

 الشرق األوسط.-وفي الفعالیات وكل نشاط یتم بتنظیم من جمعیة اولتیمییت بیس \ورد أعاله صحیح في كل حال وأصرح أن ما
  وأنا مع ذلك وبھذا أوقع:        

  
  

                      _______________  _________________________    ____________________  
التوقیع                                            ة\الوصي\سم احد الوالدینا                        التاریخ       
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 دستور الفعالیات السنویة
 

 قواعد للتصرفات .1
 

على النحو   Ultimate Peace لى عاتقھم مسؤولیة تصرفاتھم بكل فعالیات وأنشطة الطالب وأھلھم یأخذون ع
 التالي :

  

 / مخیمالأو طاقم  / المخیم، أعضاء غیر ذلك عاطفي, اجتماعي أو جنسي, ,جسدي إصابة أو إیذاء منعا باتا یمنع 1.1
 .مخیمالمنطقة المجاورة لل الموجودة في أو الحیوانات

الشرق  - Ultimate peaceجمعیة  ل تابعةال معداتال أوطبیعة, للبیئة, أو بمبنى تلف لل أو تدمیر منعا باتایمنع  1.2
  المشاركین. عضاءألان ي عضو مألللسلطة المحلیة أو أو  األوسط

الضرر الذي  تعویض ستكون عائلتھ مسؤولة عن یترك أضرار في الممتلكات أو یخرب طالبأي  ونوضح بأن
 .أو للسلطة المحلیة\الحق سواء كان للجمعیة 

 

في كل وقط وسلوكھ لن یتطلب إشراف ورقابة دائمة تفوق قدرة  طاقم  الطالب یستمع لتعلیمات طاقم اإلرشاد 1.3
  .رشاداإل

الطالب وأھلھ مجبرون أن یشاركوا إدارة الجمعیة بكل وضع شخصي, صحي أو أي شيء أخر یمكن أن یؤثر  1.4
 على تصرفات الطالب خالل مشاركتھ في الفعالیات.

 .استعمال الكحول, السموم أو القیام بنشاط غیر قانوني في فترة فعالیات الطالب ممنوع بتاتا 1.5

 . من البدایة طالب الدخول لمنطقة الفعالیات في األوقات المعدة للزیارةیتم السماح ألھالي وعائالت ال 1.6
  

  التسجیل والدفع . .2
 ة. \مرحلة التسجیل تشمل الدفع, نموذج تسجیل كامل وموقع في األماكن المعدة لذلك وموافقة الطالب 2.1
  الجمعیة تستطیع أن تحدد وتغیر في عدد المشتركین في كل منطقة حسب ووفق تقدیرھا. 2.2
الب الذین یسجلون متأخرا, ینتقلون لقائمة االنتظار ویتلقون رسالة بذلك. ممثل المنطقة یأخذ على عاتقھ مسؤولیة إخبار الط 2.3

 الطالب في قائمة االنتظار المشاركة إذا توفر مكان لھ.
شیكل كل بدایھ   50, یمكن دفع المبلغ  بقسطین أو شیكل  450لسنة الفعالیات كلملھ  ھو    لكل طالب مبلغ االشتراك  2.4

 الشھر. المبلغ ال یشمل تكلفة المواصالت للبرامج القطریھ وال األشتراك الذاتي للمخیم الصیفي .   
الطالب الذي ال یدفع المبلغ في الوقت المناسب, حسب تحدید الجمعیة والسلطة المحلیة, نعتبره أنھى مشاركتھ فورا في  2.5

 الفعالیات.
  

 إبعاده عن الفعالیات .3
مخیم لھا الحق أن تبعد من المخیم أي طالب ینتھك " قواعد وسلوك المخیم" ویسئ التصرف وال یتمتع بروح ریاضیة إدارة ال 

  وصبر, بدون ترجیع المبلغ الذي دفعھ.
  طاقم المخیم یعلم والدي الطالب وممثل البلد, عن سوء تصرف أي طالب یخل بالنظام.

  عالج طبي .4
  ج البنھم من قبل طاقم طبي مختص, إذا دعت الحاجة إلى ذلك, لضمان سالمة الطالب.أھل الطالب یعطون موافقتھم لمنح عال

  
 نموذج طبي وأدویة .5

شھر األخیرة  12أھل الطالب مجبرون أن  یعلموا إدارة المخیم, قبل التسجیل, إذا تلقى الطالب أي عالج نفسي خالل فترة  5.1
 ج من ھذا النوع بعد التسجیل للفعالیات.قبل تسجیلھ للفعالیات. وإعالم إدارة الجمعیة على أي عال

عن طریق طبیب مختص, عند انتھاء طالب أرسل عن طریق الطاقم الطبي الموجود في الفعالیات لعالج في المشفى أو  5.2
من صندوق المرضى التابع لھ كعضو, الدفع یتم  17المخیم یعطى للطالب نموذج وشرح كامل عن العالج. وإصدار نموذج 

وأعالم االداره  –على أھل الالعب المسولیھ لكاملھ للقیام بفحص طبي شامل للطالب إلصدار أي نموذج.  عن طریق األھل
  اذا ھناك  اي مرض أو اي اعاقھ اخره . 

  التصویر  .6
نشاطات  تسجیل وتصویر أوالدنا في الفعالیات, واستخدام المواد في نشر ونؤكد موافقتنا بان الجمعیة ومندوبیھا یستطیعون             

ھو فقط لغرض الفعالیات بعیدا عن استغاللھم لغرض ما. وھذا یمنح فقط لألشخاص استعمال اسم أطفالنا ونوافق بان  الجمعیة, وفعالیات

 الجمعیة. الذین یعملون في 

7. 
 أغراض شخصیة

  جاء عدم إحضار أغراض ولوازم ثمینة للفعالیات.إدارة الجمعیة غیر مسؤولة عن ضیاع أو ضرر, بأغراض المشتركین.الر
  أو إضافة وتعدیل أمور أخرى وفقا لتقدیرھا وحدھا. \یجوز للجمعیة أن تغیر الدستور  .8


