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التــاريخ:          /          /  
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: رقـم الهــوية 

: تاريخ الميـالد 

رقم الجوال:هوية رقم:صلة القرابة:

توقيع ولي األمر:

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

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

 وولي أمر المذكور أعاله أقر بالموافقة أنا/
ً
بصفتي المعتبرة شرعا

ـــو  ـــعودي للبول ـــاد الس ـــات االتح ـــطه وفعالي ـــي أنش ـــي( ف ـــي/ ابن ـــاركة )ابنت ـــن مش ـــدي م ـــع ل ـــه ال مان ـــر بأن أق

والحصـــول علـــى العضويـــة واننـــي علـــى اطـــالع تـــام بالشـــروط واللوائـــح وأخلـــى مســـئولية االتحـــاد 

ـــا  ـــة مهم ـــة جه ـــرئ أي ـــرار وأب ـــذا اإلق ـــي ه ـــاء ف ـــا ج ـــكل م ـــزام ب ـــد بااللت ـــم وأتعه ـــو وأتفه ـــعودي للبول الس

 عـــن كافـــة التبعيـــات. 
ً
كانـــت مـــن هـــذه الــــمسؤولية واعتبـــر نفســـي مســـئوال

ــر. ــي األمـ ــة لولـ ــن الهويـ ــورة مـ ــاق صـ 1.  إرفـ

األســـرة.  ســـجل  مـــن  صـــورة  إرفـــاق   .2

3. إرفـــاق صـــورة مـــن صـــك الواليـــة أو اإلعالـــة

       حسب الحالة إن لزم األمر.  

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

مالحظـة هامة :

مسـؤولية  إخـالء  إقـرار 
لـمن هم دون سن الثامنة عشر
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انا الموقع ادناه /اقر بموجبه بـأن: 

أقـــر أننـــي بصحـــة جيـــدة وفـــي حالـــة بدنيـــة مناســـبة للمشـــاركة فـــي النشـــاط الرياضـــي الخـــاص . 1

برياضـــة البولـــو.

أقـــر بعـــدم المشـــاركة فـــي أي حـــال مـــن األحـــوال تحـــت أي تأثيـــر مـــن مـــواد غيـــر مشـــروعة أو . 2

كحـــول أو مخـــدرات أو منشـــطات أو وصفـــة طبيـــة مـــن شـــأنها بـــأي حـــال مـــن األحـــوال أن تضعـــف 

ـــان. ـــمشاركة بأم ـــى الـ ـــي عل قدرت

تســـليم تقريـــر طبـــي معتمـــد يجيـــز مشـــاركتي بأنشـــطة االتحـــاد واتحمـــل مســـؤوليتي لوحـــدي . 3

ـــاركة.   ـــة للمش ـــة كافي  بدرج
ً
ـــا  وصحي

ً
ـــا ـــق بدني ـــت الئـ ـــا إذا كن م

 فـــي حـــال  الشـــعور بضيـــق فـــي . 	
ً
التـــزم أنـــه فـــي أي مشـــاركة أو أثنـــاء التمريـــن، بالتوقـــف فـــورا

ــورة. ــاعدة والمشـ ــدوار أو التعـــب، وطلـــب المسـ ــي التنفـــس أو الـ ــة فـ ــدر أو صعوبـ الصـ

ـــة أو . 	 ـــورة طبي ـــم مش ـــة لتقدي ـــر مختص ـــرى غي ـــراف األخ ـــو واألط ـــعودي للبول ـــاد الس أدرك أن االتح

ـــة أو  ـــح  الطبي ـــات و النصائ ـــي التعليم ـــي وتلق ـــدأ توجيه ـــتخدم كمب ـــمعلومات  تس ـــة وأن الـ لياقي

ـــمختصين.  متعلقـــة باللياقـــة البدنيـــة مـــن الـ

كمـــا أوافـــق بموجـــب هـــذا علـــى أن أي نشـــاط بدنـــي أمارســـه ضمـــن نشـــاطات االتحـــاد الســـعودي . 	

للبولـــو يكـــون علـــى مســـؤوليتي الخاصـــة ولـــن يكـــون االتحـــاد الســـعودي للبولـــو أو أكاديميـــة 

ـــك.   ـــن ذل ـــؤولين ع ـــا مس ـــن بهم ـــراد العاملي ـــن األف ي م
َ
ـــو او ا البول

أقـــر بـــأن رياضـــة البولـــو والنشـــاطات المرتبطـــة بهـــا خطـــرة بطبيعتهـــا وإمكانيـــة اإلصابـــة . 	

الجســـدية الخطيـــرة قـــد تكـــون ناجمـــة كلًيـــا أو جزئًيـــا عـــن أفعالـــي أو أفعـــال اآلخريـــن ال ســـمح 

اللـــه مـــن حـــوادث الخيـــل أو التصـــادم مـــع مشـــارك أو متفـــرج أو مركبـــات أو أشـــياء أخـــرى طبيعيـــة 

أو مـــن صنـــع اإلنســـان.            

 وعـــدم الــــممانعة عـــن الصـــور الفوتوغرافيـــة أو مقاطـــع الفيديـــو تـــم التقاطهـــا . 	
ً
ـــا كامـــال

ً
أمنـــح إذن

أثنـــاء مشـــاركتي أو تواجـــدي مـــع االتحـــاد الســـعودي للبولـــو. 

ـــي . 	 ـــر بأنن ـــروطه، وأق ـــه وش ـــم أحكام ـــرار  وأتفه ـــذه اإلق ـــرأت ه ـــد ق ـــي ق ـــذا بأنن ـــب ه ـــد بموج أتعه

ســـأتخلى عـــن حقوقـــي القانونيـــة جوهريـــة مـــن خـــالل التوقيـــع عليهـــا بحريـــة وطواعيـــة، 

ـــات أو  ـــرار أو تعويض ـــن أي أض ـــا أو ع ـــة عنه ـــؤولية الناتج ـــر والمس ـــة المخاط ـــل كاف ـــه أتحم وبموجب

خســـائر أو مصروفـــات وأتحملهـــا كاملـــة نتيجـــة لنشـــاطي فـــي الــــمشاركة أو التدريـــب أو عملـــي أو 

تواجـــدي أثنـــاء النشـــاط.

نـــــموذج إقرار وإخـــــالء مســـؤولية

)في حال كان الـــمشارك أقل من 	1 سنة يستلزم تعبئة الـــملحق والـــموافقة والتوقيع من قبل ولي األمر(
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