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كيف علمتم عن أكواتوتس؟

معلومات عن الطفل الرابع

دروس السباحة



 أنا، ____________________________، المشترك المسّجل و/أو والد/ة المشتركـ/ة، أوافق وأعي أن السباحة نشاط خطير.

وأدرك بوجود مخاطر تتعلق برياضة السباحة، على سبيل المثال ال الحصر، إصابات الشلل /التشنج العضلي وحوادث حوض السباحة.
  يوافق المشترك على المشاركة في دروس السباحة/ فريق السباحة/ أنشطة السباحة في كافة مراكز أكواتوتس ويوافق●

ًعلى سالمة أكواتوتس ومدّربيها وموظفيها  بموجبه أيضا على تعويض أي ضرر يتسببه ويوافق على إعفاءه حينها حفاظا 
 ومدرائها ووكالئها من أي مسئولية تنتج عن أية إصابة قد تحدث للمشترك لدى المشاركة في دروس السباحة/ فريق السباحة.

 ويوافق المشتركـ/ـة أيضا ًعلى تعويض أكواتوتس عن أي أضرار تنتج عن المطالبات والطلبات واألعمال من قبل المشترك.
 ويخّول المشترك أي من ممثلي أكوا توتس لمعالجة المشترك في حال حصول أي طارئ طّبي خالل مشاركتهم في دروس
 السباحة /فريق السباحة. إضافة إلى ذلك، يوافق المشترك و/أو األهل/ الولي الشرعي على دفع كافة التكاليف التي قد

تتكبدها أكواتوتس و المتعلقة بالعناية الطبية والنقل الطبي للمشتركـ/ـة .

 أقر بموجبه أن هدف أكواتوتس هو مساعدة المشتركين على أن يصبحوا سّباحين آمنين وأنا على دراية تامة أن للمشتركين
 مستويات مختلفة للتعلم. وأقر بأن اكواتوتس ال تضمن أن المشترك سيسبح بعد سلسلة معّينة من الدروس.

المعلومات الشخصية واالغراض الخاصة:

 كما وأعطي اإلذن باستعمال المعلومات الشخصية وصور وفيديو المشتركين في الطباعة واإلعالم أو وفق ما يرونه مناسبًا
 للترويج ألي من أنشطة أكواتوتس.

توتس ليست مسؤولة عن أي اغراض شخصية تفقد أو تسرق.-أقر بأن مدارس اكو

 لقد أكملت نموذج معلومات التسجيل وأقر بعدم معاناة او وجود اي اعراض طبية/حساسية التي يجب على الطاقم العلم بها.
لقد قرأت إقرار إخالء المسؤولية المذكور أعاله بدقة ووقعته بعد اإلدراك التام لمحتواه ومعناه.

التوقيع: __________________
)المشتركـ/ـة أو األم/األب/الوصي(                                                                            التاريخ: ____________
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 أنا، _______________________________________________________________ المشارك
المسجل و / أو ولي األمر / الوصي على المشارك، أوافق وأفهم ما يلي

 سأقوم على الفور بإبالغ مدارس أكوا - توتس لتعليم للسباحة وسلطنة عمان والسلطات ذات
الصلة إذا تواصل أي فرد من أفراد عائلتي مع شخص تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا

 سأقوم على الفور بإبالغ مدارس أكوا – توتس لتعليم للسباحة وسلطنة عمان والسلطات ذات
 الصلة إذا ظهر على أي فرد من أفراد عائلتي أعراض فيروس كورونا وسوف أقوم بتأجيل الدروس

    حتى تقديم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بنتيجة سلبية
 أوافق على االلتزام بجميع اإلرشادات التي وضعتها مدارس أكوا – توتس لتعليم للسباحة وسلطنة عمان

والسلطات ذات الصلة من أجل سالمة عائلتي وزمالئي الطالب

 أنا، الموقع أدناه، أقر بأن مدارس أكوا – توتس لتعليم للسباحة في عمان قد وضعت مبادئ توجيهية لجميع
.Covid-19 الطالب واألسر للوقاية من انتشار عدوى

أوافق على عدم االعتراض على اإلرشادات المحدثة بنشاط واتباعها من قبل المدرسة

 أنا أفهم أن مدارس أكوا - توتس للسباحة في عمان ال يمكنها ضمان حماية ١٠٠٪ ضد الفيروس. وبالتالي
 ، فإنني بموجب هذا ال أحمل مدارس أكوا - توتس لتعليم للسباحة أي مسؤولية إذ  أصابنا بها أنا أو أحد

أفراد عائلتي
 أقر بأن مدارس أكوا - توتس للسباحة بسلطنة عمان لها الحق في إلغاء وتأجيل أي من دروس السباحة

الخاصة بي في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا

          متفق عليه ومعترف به من قبل:

االسم الكامل

التوقيع: __________________
)المشتركـ/ـة أو األم/األب/الوصي(                                                                            
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تعهد

 أتعهد أنا _________________________ المشترك المسّجل و/أو والد/ة المشتركـ/ة بااللتزام
بالتالي:

أن أحرص على أخذ الطفل لدورة المياه قبل البدء بحصة التدريب.
أال أطعم الطفل خالل ساعة ونصف الساعة )90 دقيقة( من موعد التدريب.

كما أوافق و أفوض أكواتوتس على إلغاء الدروس المتبقية للطفل دون تعويضها وأعتبر
  باقي قيمة االشتراك الخاص بالطفل تعويضا للضرر بالمدرسة في حالة حدوث أي شكل
 من أشكال التلوث للمسبح يتسبب به طفلي والذي قد يؤدي إلى إلغاء حصة السباحة

المقررة له وللغير وذلك لحرص أكواتوتس على ضمان صحة وسالمة األطفال.

التوقيع:______________    التاريخ: _____________
)المشتركـ/ـة أو األم/األب/الوصي(
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