
Realmadrid Foundation Academy UAE 
Student Application Form 

تسجيل الطالب استمارة  
 

 

  

 

Disclaimer 
I hereby consent to release Realmadrid Foundation Academy UAE (RMFA-UAE), Baniyas Sports LLC, its staff, associated 
sponsors, and venues from any action or claim due to injury incurred by the participant named above whilst attending this 
program. In the event of a medical emergency, I give consent that the designated appointee, may authorize on my behalf all 
procedures (including Calling an ambulance to transport the injured player to the hospital, admission to hospital and necessary 
treatment) if contact cannot be made with the named emergency contacts. I give the right and permission that any 
photographs or videos of my child taken may be used in RMFA promotional material, including in websites, print, and/or 
brochures without prior approval from parents. I confirm that I will pay all registration and training fees due in full and that all 
payments are non-refundable unless of medical condition.  An administration fee of AED 200 will be applied in case refund is 
approved. RMFA-UAE does not issue refunds for missed sessions. RMFA-UAE reserves the right to not issue refund for 
Training/Registration fees or accept registration in case any student or parents/guardian found impolite, bullying, or generally 
misbehaving towards students/academy staff as we consider offering healthy environment & safety as our top priority. RMFA 
will not accept responsibility for students once training sessions have finished, it is imperative that parents/guardians are 
available to collect their children immediately at the end of each session. Parents should accompany & not leave their children 
under 7 years old during the training and should always escort them to and from the allocated changing room facilities/toilets. 
RMFA assumes no responsibility for unattended personal stuff or items left in premises.  Parents are not allowed to stay on the 
pitch during training. I confirm that there is no medical reason which prevents the participant from playing football or doing any 
physical training.  

من و أي تدريب و/أو تقام فيه المبارايات ب الذي سيتم فيه الإدارة الملع ، أوأي شخص من العاملين لديها ، شركة بني ياس للرياضة،أبرأ ذمة أكاديمية لاير مدريد اإلمارات
. بموجب هذا أخول كبير المدربين و/أو مدرب المجموعة عاله خالل التدريب أو المباراياتالمسمى أ /ابنتيالمسؤولية في حال حدوث أي إصابة البنيمن  موظفيهم

ً كالقيام باإلسعاجراء الذي حدوث إصابة في الملعب بإتخاذ اإل بالتصرف في حال استدعاء سيارة إسعاف لنقل الالعب المصاب األولي في الملعب و/أو  فيراه مناسبا
، بما في ذلك مواقع الويب و/ أو المطبوعات و/ أو ي مواد ترويجية خاصة باألكاديميةفي أ /ابنتيالبني أو فيديو أوافق على نشر أية صورأعطي الحق و . كما للمستشفى
يتم  .إال في حال وجود عذر طبي أؤكد أنني سأدفع جميع رسوم التسجيل والتدريب المستحقة مسبقا و أن جميع الرسوم غير قابلة لالسترداد. ذٍن مسبقبغير إ النشرات

 األكاديمية.تعويض عن الحصص التي لم يحضرها الطالب ألي سبب تصدر أيألكاديمية ال ا.الموافقة على طلب االسترداد النقديدرهم في حال  022تطبيق رسوم بقيمة 

تجاه  رالتنمفي حال  بطريقة غير مستحبة، أو مهذبة، و ولي أمر طالب أو أي في حال تصرفالتسجيل أو قبول عن رسم التسجيل/التدريب  تعويضال تحتفظ بحقها بعدم
أكاديمية لاير مدريد اإلمارات غير مسؤولة عن أي طالب فور انتهاء .ألكاديميةالتدريب أولويةٌ في البيئة األمثل لطالبنا و توفير فسالمة  الطالب أو موظفي األكاديمية 

مرافقة  على أهل الطالب بعمر سبع سنوات و أقليجب التدريب فمن الضروري أن يكون اآلباء / أولياء األمور متاحين لجمع أطفالهم على الفور في نهاية كل تمرين. 
األكاديمية ال تتحمل أي مسؤولية عن الممتلكات الشخصية الغير مراقبة و األدوات ت التدريب.اوقأخالل  و/دورة المياه من و إلى المواقع المخصصة لتغيير مالبسهم أبنائهم

في األكاديمية من ممارسة الرياضة أو  /ةيمنع ابني/ابنتي المسجل المتروكة في الملعب. ال يسمح بتواجد األهل داخل الملعب خالل التمرين. أؤكد عدم وجود أي مانع صحي
  .أي مجهود بدني

 
 
 
 
 

 

Date:  التاريخ:  Corporate :  لشركةا:  Session No :  :الدورة التدريبة 

First Group 
األولى المجموعة  

       U6  (2014-15)  
        U8  (2012-13)   
        U10 (2010-11)        

Second Group 

الثانية المجموعة  
      U12 (2008-09)   

      U14 (2006-07)    
      U16 (2004-05) 

      U18 (2002-03) 
Classes Per Week 
 عدد الحصص األسبوعية

      2  Classes  
 حصتان

1 Class 
حصة واحدة          

Emirates ID No  رقم الهوية 

Student Name  الطالبسم ا  

School   المدرسة 

Date of Birth  تاريخ الميالد 

Nationality  الجنسية 

Email Address  البريد اإللكتروني 

Address  العنوان 

Medical Conditions, 
Allergies if any: 

 
حالة الصحية، أي ال

 حساسية إن وجدت

Contact 
Father Mobile                                               Mother Mobile      
    رقم هاتف األم                                                         رقم هاتف األب

 أرقام التواصل

In case of emergency 
contact  

     Father                                                       Mother 
األب                                                          األم           

في حال أي طارئ 
 التواصل أوال مع

I consent that all above information 
are correct & that I’ve read & 
understand the disclaimer above Guardian Signature / توقيع ولي األمر   

أقر بأن جميع المعلومات المذكورة أعاله 
البنود و  قرأت و فهمتصحيحة و بأني 

  أوافق عليها   

Personal recommendation   School   Social Media Internet Search 

 كيف عرفت عن أكاديمية لاير مدريد اإلمارات؟

How did you hear about the Realmadrid Foundation Academy UAE? 


