إقـرار إخلاء مسـؤولية
لـمن هم دون سن الثامنة عشر

التــاريخ:
االســــــم

/

/
:

........................................................................................................................................................................................................................

رقـم الهــوية :

........................................................................................................................................................................................................................

تاريخ الميـالد :

........................................................................................................................................................................................................................

ً
بصفتي المعتبرة شرعا وولي أمر المذكور أعاله أقر بالموافقة أنا/
صلة القرابة:

.......................................................

هوية رقم:

..................................................................................................

.......................................................

رقم الجوال:

.......................................................

أق ــر بأن ــه ال مان ــع ل ــدي م ــن مش ــاركة (ابنت ــي /ابن ــي) ف ــي أنش ــطه وفعالي ــات االتح ــاد الس ــعودي للبول ــو
والحصـــول علـــى العضويـــة واننـــي علـــى اطـــاع تـــام بالشـــروط واللوائـــح وأخلـــى مســـئولية االتحـــاد
الس ــعودي للبول ــو وأتفه ــم وأتعه ــد بااللت ــزام ب ــكل م ــا ج ــاء ف ــي ه ــذا اإلق ــرار وأب ــرئ أي ــة جه ــة مهم ــا
ً
كان ــت م ــن ه ــذه الـ ــمسؤولية واعتب ــر نفس ــي مس ــئوال ع ــن كاف ــة التبعي ــات.

توقيع ولي األمر:

.................................................................

مالحظـة هامة :
 .1إرفـــاق صـــورة مـــن الهويـــة لولـــي األمـــر.
 .2إرفـــاق صـــورة مـــن ســـجل األســـرة.
 .3إرفــاق صــورة مــن صــك الواليــة أو اإلعالــة
حسب الحالة إن لزم األمر.
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نــــموذج إقرار وإخــــاء مســؤولية
انا الموقع ادناه /اقر بموجبه بـأن:
1 .أق ــر أنن ــي بصح ــة جي ــدة وف ــي حال ــة بدني ــة مناس ــبة للمش ــاركة ف ــي النش ــاط الرياض ــي الخ ــاص
برياضـــة البولـــو.
2 .أقـــر بعـــدم المشـــاركة فـــي أي حـــال مـــن األحـــوال تحـــت أي تأثيـــر مـــن مـــواد غيـــر مشـــروعة أو
كح ــول أو مخ ــدرات أو منش ــطات أو وصف ــة طبي ــة م ــن ش ــأنها ب ــأي ح ــال م ــن األح ــوال أن تضع ــف
قدرت ــي عل ــى الـ ــمشاركة بأم ــان.
3 .تس ــليم تقري ــر طب ــي معتم ــد يجي ــز مش ــاركتي بأنش ــطة االتح ــاد واتحم ــل مس ــؤوليتي لوح ــدي
ً
ً
م ــا إذا كن ــت الئـ ــق بدني ــا وصحي ــا بدرج ــة كافي ــة للمش ــاركة.
ً
4 .التـــزم أنـــه فـــي أي مشـــاركة أو أثنـــاء التمريـــن ،بالتوقـــف فـــورا فـــي حـــال الشـــعور بضيـــق فـــي
الصـــدر أو صعوبـــة فـــي التنفـــس أو الـــدوار أو التعـــب ،وطلـــب المســـاعدة والمشـــورة.
5 .أدرك أن االتح ــاد الس ــعودي للبول ــو واألط ــراف األخ ــرى غي ــر مختص ــة لتقدي ــم مش ــورة طبي ــة أو
لياقي ــة وأن الـ ــمعلومات تس ــتخدم كمب ــدأ توجيه ــي وتلق ــي التعليم ــات و النصائ ــح الطبي ــة أو
متعلق ــة باللياق ــة البدني ــة م ــن الـ ــمختصين.
6 .كم ــا أواف ــق بموج ــب ه ــذا عل ــى أن أي نش ــاط بدن ــي أمارس ــه ضم ــن نش ــاطات االتح ــاد الس ــعودي
للبولـــو يكـــون علـــى مســـؤوليتي الخاصـــة ولـــن يكـــون االتحـــاد الســـعودي للبولـــو أو أكاديميـــة
َ
البول ــو او اي م ــن األف ــراد العاملي ــن بهم ــا مس ــؤولين ع ــن ذل ــك.
7 .أقـــر بـــأن رياضـــة البولـــو والنشـــاطات المرتبطـــة بهـــا خطـــرة بطبيعتهـــا وإمكانيـــة اإلصابـــة
ً
ً
الجســـدية الخطيـــرة قـــد تكـــون ناجمـــة كليـــا أو جزئيـــا عـــن أفعالـــي أو أفعـــال اآلخريـــن ال ســـمح
اللــه مــن حــوادث الخيــل أو التصــادم مــع مشــارك أو متفــرج أو مركبــات أو أشــياء أخــرى طبيعيــة
أو مـــن صنـــع اإلنســـان.
ً
ً
8 .أمن ــح إذن ــا كام ــا وع ــدم الـ ــممانعة ع ــن الص ــور الفوتوغرافي ــة أو مقاط ــع الفيدي ــو ت ــم التقاطه ــا
أثن ــاء مش ــاركتي أو تواج ــدي م ــع االتح ــاد الس ــعودي للبول ــو.
9 .أتعه ــد بموج ــب ه ــذا بأنن ــي ق ــد ق ــرأت ه ــذه اإلق ــرار وأتفه ــم أحكام ــه وش ــروطه ،وأق ــر بأنن ــي
ســـأتخلى عـــن حقوقـــي القانونيـــة جوهريـــة مـــن خـــال التوقيـــع عليهـــا بحريـــة وطواعيـــة،
وبموجب ــه أتحم ــل كاف ــة المخاط ــر والمس ــؤولية الناتج ــة عنه ــا أو ع ــن أي أض ــرار أو تعويض ــات أو
خســائر أو مصروفــات وأتحملهــا كاملــة نتيجــة لنشــاطي فــي الـــمشاركة أو التدريــب أو عملــي أو
تواج ــدي أثن ــاء النش ــاط.
(في حال كان الـــمشارك أقل من  18سنة يستلزم تعبئة الـــملحق والـــموافقة والتوقيع من قبل ولي األمر)

االســم :

.........................................................................................

رقم الهوية:

.........................................................................................

التــاريخ :

.........................................................................................

التوقيــــــــع:

.........................................................................................
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