MEMBERSHIP
FORM
MEMBERSHIP FORM
A - Program
HJMS

MUAY THAI

HAPKIDO

TAEKWANDO

JUDO

JUI-JITSU

MMA

B – Personal Details
Last name ………………………………………………….  االسم األخيرFirst name ………………..……………………………………………….االسم األول
Address…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..……العنوان
street الشارع

city المدينة

Phone …………………………… الهاتف
email……………………………………………………………………... البريد االلكتروني
Date of Birth………./……../………تاريخ الوالدة
Age……….. العمر
Sex الجنس
Male ذكر
Female أنثى
Nationality ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية
C - Fees
60 sessionجلسة

500 monthly شهريا

3 months  أشهر3

6 months  أشهر6

D – Release of Liability
 والتي تنطوي على احتمال كبير لوقوع،أقر بموجبه باطالعي وقراءتي وفهمي لقواعد ولوائح نادي كومبات للدفاع عن النفس واللياقة البدنية بما في ذلك استخدام معدات الحماية
ّ
أقر ب موجبه بأنه قد أتيحت لي الفرصة لمشاهدة درس في فنون الدفاع عن النفس
،حادث أو إصابة
ّ  كما،وأقر بموجبه بأنني أتمتع باللياقة البدنية لاللتحاق بالدورة التدريبية
ّ
 لقد اخترت وأوافق طواعية على استخدام المرافق والمعدات والموارد التي يوفرها النادي على مسؤوليتي الشخصية مع المعرفة.والمشاركة فيه قبل التوقيع على هذه االتفاقية
 أفهم وأوافق أيضا ً على تبرئة ذمة النادي والتنازل عن أي وجميع المطالبات أو الدعاوى جراء اإلصابة الشخصية أو الوفاة أو أي ضرر أو خسائر.بالمخاطر التي تنطوي عليها
. وذلك جراء الخطأ أو اإلهمال أو اإلغفال أو أي فعل آخر من جهة النادي،في الممتلكات ضد النادي ومالكيه ومسؤوليه ومشغليه وموظفيه واألشخاص المنتسبين إليه
…………….. أقرّ بموجبه بأنني قرأت وفهمت تماما ً نص اإلبراء من المسؤولية المبين أعاله

I understand that strict observation by me, of the rules and regulations of COMBAT MARTIAL ARTS & FITNESS CLUB including the use
of protective equipment, will largely eliminate the possibility of accident or injury, and I hereby represent that I am physically fit to
take the prescribed course of instruction and that I have had an opportunity to observe and participate in a martial arts lesson prior to
the signing of this agreement. I have chosen and voluntarily agree to use the facilities, equipment and resources provided by COMBAT
MARTIAL ARTS & FITNESS CLUB at my own risk with knowledge of the risks involved. I further understand and agree that I release from
liability and waive any and all claims or actions for personal injury or death or property damage or loss against COMBAT MARTIAL ARTS
& FITNESS CLUB, its owners, officers, operators, employees and affiliated persons, whether caused by the fault, negligence, omission,
or any other act however caused, of COMBAT MARTIAL ARTS & FITNESS CLUB.
I have read, fully understand to the Release of Liability Statement mentioned above ………………

E - Agreement

Student signature ………………………………. توقيع المتدرب

Date of joining ………………………………………….. تاريخ االلتحاق

Parents/Guardian signature …………………………………………………………….…………………………………………………. /توقيع ولي األمر
الوصي
( only required for children )

) ( لالطفال فقط

يرجى ارفاق صورة الجواز و الهوية
Kindly attached your passport and emirates ID copy
 لن يقوم النادي ُمطلقا ً ببيع معلوماتك أو تقديمها إلى أي. يستخدم النادي معلوماتك الشخصية فقط فيما يتعلق بعضويتك واالستفادة من برامج التدريب لدينا:مُالحظة الخصوصية
.جهات أخرى
Privacy Note: Combat Martial Arts & Fitness Club will only use your personal information for maintaining your membership and
access to our programs. Your information will not be sold or provided to other organizations.

F - Payment
 في حال لم يحضر. علما ً أن جميع الرسوم غير قابلة لالسترداد ال كليًا وال جزئيًا ألي سبب كان، يتعين دفع الرسوم في األسبوع األول من كل شهر:مالحظة هامة
 وبالتالي لن يتم استرداد أي رسوم في حال قرر العضو مغادرة، لن يتم االحتفاظ برسوم تلك الجلسة كرصيد عند عودة العضو،العضو أي جلسة من الجلسات
.النادي بشكل نهائي
IMPORTANT NOTE: EVERY FIRST WEEK OF THE MONTH. All fees are non-refundable in whole or in part for any reason.
If a member failed to attend the given session, their fees will not be held as credit upon their return and so as no fees
refunded if the member decides not to return permanently.

G – General Rules

 يرجى من األعضاء وأولياء األمور والزائرين خلع أحذيتهم عند الدخول إلى صالة األلعاب الرياضية وتعبئة بيانات سجل الحضور المتوفر في مكتب
.االستقبال
 Members, guardians and visitors are required to take off their shoes upon entering the gym and fill in our log
sheet available in reception area.
. يمكن الحصول على المالبس الموحدة من موظفي النادي. يُطلب من األعضاء ارتداء مالبس تمارين نظيفة ومناسبة أثناء الدروس
 Members are required to use appropriate clean exercise clothing during classes. Suitable attire / uniform may
be obtained from the Combat Martial Arts & Fitness club staff.
 يحظر التدخين في جميع مناطق النادي
 Smoking is prohibited in all areas of the facilities.
 وهو ما سيؤدي إلى إنهاء، يحظر تما ًما اجراء التمارين واستخدام المعدات تحت تأثير المخدرات أو الكحول غير المشروعة أثناء وجودك في النادي
.عضويتك
 The use or under the influence of illegal drugs or alcohol while on the person premises is strictly prohibited
and leads to termination of your membership.
 ال يسمح بجلب الحيوانات األليفة إلى النادي
 Bringing of pets inside premises is not allowed.
. وال يُسمح بتساقط قطرات الماء داخل منطقة التدريب، يُسمح بشرب الماء فقط في منطقة االنتظار، باستثناء إحضار الماء إلى نادي اللياقة البدنية
 With the exception of bringing water to a fitness club, you are only allowed for water intake in waiting area
and no dropping of water within execution areas.
. ال يسمح لألعضاء بجلب مدرب شخصي إلى النادي
 Members are not allowed to bring a personal trainer into the club.
 يُطلب من األعضاء الرجاء الحفاظ على جميع تجهيزات ومعدات التدريب بحالة جيدة وإعادتها إلى األماكن المخصصة لها بعد استخدامها وال يسمح
.بجلب تجهيزات ومعدات التدريب من خارج النادي
 Members are highly required to keep all training gears in good condition and return to the designated places
after use. Bringing of training gears outside premises is not permitted.
 الشكاوى أو من خالل البريد االلكتروني للمدير/  يتعين تقديم أي شكاوى مباشرة إلى مدير النادي أو بشكل خطي من خالل صندوق االقتراحات
gmmohd@combatuae.com العام
 Any complaints are entertained privately with the Administrator of Combat Martial Arts & Fitness Club, or in
writing through the suggestion/comment box or may email to the general manager at
gmmohd@combatuae.com.

