
PERSONAL DETAILS

TENNIS INFORMATION

DISCLAIMER

Date 

OFFICE USE

    
Notes:

Experience:

 

Signature

Beginner

Intermediate

Advanced

Elite

None

Interests:

Semi-Private Lessons

Group Lessons

High Performance Squad

Cardio / Fitness Tennis

Private Lessons

Ladies Only

Baby Tennis (ages 3-5)

Mini Tennis (ages 6-8)

Social Tennis

Notes:

خبرة:

المدرسة: المرحلة/السنة:

مبتدأ
متوسط
متقدم

متقن

الشيء
اهتمام:

دروس شبه خاصة
دروس المجموعة

فريق عالي ا�داء
التنس للياقة

دروس خصوصية

للسيدات فقط
بيبي تنس (5-3 سنوات)

ميني تنس (8-6 سنوات)

التنس االجتماعي

مالحظات:

Please add me to the Zayed Sports City mailing list. الرجاء إضافتي إلى قائمة بريد مدينة زايد الرياضية

Name:

City: 

Nationality: Date of Birth:

  :enohP  

Email:

Emergency Contact Name:

School Grade/Year:

Emergency Contact Phone:

Neighbourhood:

Parent Name (if minor):

         :redneG Male       Female       

I knowingly and freely accept full responsibility for the decision to participate in 
Zayed Sports Academy. I acknowledge that participation may entail inherent risks 
and that these risks may result in injury, death, or damage of person or to 
possessions. I agree that Zayed Sports City and its owners, subsidiaries, employees, 
sub-contractors, partners, operators and agents shall be indemnified and held 
harmless against such claims. I understand that my likeness may be captured, 
including but not limited to video, voice, or photography, and agree that Zayed 
Sports City may use it for purposes as it sees fit. I further acknowlege the booking 
and payment policy.

Zayed Sports Academy
أكاديمية زايد الرياضية

إني أوافق بموجبه، بكامل حريتي وعن علم مسبق، على تحمل المسؤولية الكاملة عن قرار المشاركة في
أكاديمية زايد الرياضية. وأقر بأن هذه المشاركة قد يترتب عليها مخاطر قد تتسبب بإصابات أو وفاة أو 

أضرار با�شخاص أو الممتلكات. وأوافق أيضª على أنه يتعين التعويض على مدينة زايد الرياضية، والمالكين، و 
الشركات التابعة، والموظفين، والمقاولين من الباطن، والشركاء، والمشغلين، والوكالء التابعين لها وتجنيبهم

أي مطالبات ودعاوى في هذا الشأن. وأفهم أنه قد يتم التقاط صوتي وصورتي، بما في ذلك، على سبيل الضم 
 ال الحصر، عن طريق الفيديو، أو الصوت، أو التصوير الفوتوغرافي وأوافق على أنه يجوز لمدينة زايد الرياضية 

استخدامهما ل«غراض التي ترتأيها  أقر بسياسة الحجز والدفع  في مدينة زايد الرياضية.


