
   

 
 الشروط واألحكام  

 
 

الصيفية  تدار   انسباير  )سمخيمات  المحدودة  هب  سبورتس  قبل  المستند  1010299768ت  .من  هذا  يحتوي  الشروط    على(. 

 كما يتم شراءها من قبل خدمة الحجز عبر االنترنت هال يال.  واألحكام لحجز وحضور مخيمات انسباير الصيفية، 
بع الشروط واألحكام  قبولهايرجي قراءة هذه  التواصل معنا قبل   ناية، في حالة وجود أي أسئلة تخصها أو ال ترغب في  يرجي 

 في ذيل الصفحة أدناه(. الشراء )توجد في األسفل تفاصيل طرق التواصل 
 

أو أي ضمير يعود علينا يقصد به سبورتس هب، المدير لمخيمات انسباير  "نحن/    إلىاإلشارة  ام،  ألغراض هذه الشروط واألحك
 الصيفية.  

 األماكن في مخيمات انسباير الصيفية محدودة وسيتم ملئها على أساس أسبقية الحضور.  عدد  .1

لكل طفل حاضر. األماكن التي تم    هي السداد لتلك التواريخ ضمان األماكن الخاصة بالتواريخ المحددة  الطريقة الوحيدة ل .2
 شراؤها غير قابلة للتحويل لطفل آخر.  

 سنة فقط لالنضمام إلى مخيمات انسباير الصيفية.   9إلى   5نقبل األطفال من عمر   .3

 أيام في األسبوع للبنات واألوالد )اإلثنين , األربعاء , السبت(  3تقام مخيمات انسباير الصيفية في داون هاوس لمدة  .4

الساعة   .5 من  الظهر  بعد  تبدأ  الصيفية  انسباير  مخيمات  حضور  )  5:00إلى    2:00ساعات  تحتفظ  3مساًء   ساعات(. 

سبورتس هب بالحق في إلغاء فقرة األوالد أو البنات في حال كان العدد المسجل تحت الحد األدنى. سوف نقدم إخطار  
 المبلغ كاماًل حسب الرغبة.  وسوف نقوم بعرض أماكن في مخيماتنا البديلة أو سنقوم بإعادة

لطفلك   .6 سيحق  أسبوعية،  لعضوية  اختيارك  حالة  حفي    جلسات  3في  في  اختياره(  تم  الذي  األسبوع  )في  الة  األسبوع 

 في األسبوع(  جلسات   3)أسابيع  5على مدار  جلسة    15أسابيع، سيحق لطفلك  اختيار العضوية المخفضة لخمسة

من خالل خدمة الحجز عبر  أسعار األماكن كما تم اإلعالن عنها -سبورتس هب ال توجد أي رسوم للحجز مطبقة من قبل  .7
 أن تفرض رسومها الخاصة، التفاصيل حسب خدمة الحجز عبر االنترنت هال يال(  لها االنترنت هال يال )والتي يجوز 

   .رجعيوال يمكن تطبيقها بأثر فقط شراء األولي في وقت أسابيع  4العضوية المخفضة لمدة  تُطبق .8

 مكان.  م إعادة المبلغ كاماًل لكل حامل في حالة اإللغاء من قبل المنظم سيت .9

المبلغ خالل   .10 إعادة  أو  باإللغاء  هب  سبورتس  تسمح  طفلك    3ال  مشاركة  تسجيل  تاريخ  من  تقويمية  مخيمات  أيام  في 

 . انسباير الصيفية

للمبلغ  .11 استرجاع  هناك  يكون  لن  المرض(،  بسبب  )مثاًل  الحصص  بعض  قادر علي حضور  كان طفلك غير  في حالة 
 للحصص الفردية.  

نم .12 اكمال  الوصي  الوالد/  علي  الشراء  يجب  بعد  اإلقرار  رقم وذج  مثل  التفاصيل  مؤكّدا  األول  الحضور  تاريخ  قبل 
 لتلك الشرو واالحكام المعيارية.  االتفاقية  إلىالتواصل والحالة الصحية باإلضافة 

الصيفية .13 انسباير  مخيمات  للطفل خالل    تقدم  الشرب  إلى  مياه  الرجوع  يرجي  الجلسات.  تكرار أنشطة  األكثر    ا األسئلة 
 للحصول على معلومات إضافية، بما فيها التوصيات فيما يخص الوجبات الخفيفة.

للوال .14 هي مسؤولية  الصيفية  انسباير  لمخيمات  الصحيح  الموعد  في  في ضمان حضور طفلك  المبلغ  استرجاع  يتم  لن  د. 
 حالة عدم الحضور. 

  في الساعة   أخذهم  يتم  ترتيب ودون إشعار مسبق أو  بعد الظهر    1:45أال يصل األطفال إلى المخيم قبل الساعة    األفضل .15

 ال يتحمل سبورتس هب وموظفو مخيمات انسبير الصيفية المسؤولية عن األطفال خارج هذه األوقات مساًء.  5:00

 مخيمييات انسييبير ال تتحمل سبورتس هب المسؤولية عن خسارة أو تلف أي ممتلكات تخص األطفال أثناء حضورهم فييي  .16
. لآلبيياء لرؤيتهيياوإتاحتها مخيمات انسبير الصيفية الصيفية. سيتم االحتفاظ بالممتلكات التي تم استردادها من قبل موظفي 

 التصنيف الصحيح لممتلكات الطفل.ب نقومنحن و

 بالحق في إلغاء جزء من / أو البرنامج بأكمله.أكاديمية مخيمات انسبير الصيفية )سبورتس هب(  تحتفظ .17



   

سييتخدامها ألسييباب ترويجييية. إذا كنييت ال الور الفوتوغرافييية ولقطييات الفيييديو التقيياط الصيي بسبورتس هب أحيانًا   تقومقد   .18
 .عن ذلكفيرجى إبالغنا مسبقًا  قبلنا،ترغب في استخدام صور طفلك من 

 . ضانسبير الصيفية )سبورتس هب( لديها إذن لطلب العالج الطبي في حالة وقوع حادث أو مر  مخيمات أكاديمية .19

يتم تقديم المعلومات المتعلقة باألنشطة بحسن نية. تخضع الترتيبات واألنشطة للتغيير وفقًا لجداول البرنامج وقيود المكان   .20
يتم إجراؤها في  سبورتس هب  والترتيبات األخرى. تحتفظ   التي  تغيير األنشطة  تعديل أو  إلغاء أو  مخيمات  بالحق في 

 .الصيفية وفقًا لذلك انسبير 

وهي بطبيعتها ليست خالية تماًما من المخاطر. تبذل    خاصة،الصيفية في قاعات ومرافق رياضية    خيمات انسبير تُقام م .21
المشاركون    سبورتس هب األطفال  لها  يتعرض  التي  المخاطر  لتقليل  انسبير  برنامج    ويلتزم-قصارى جهدها  مخيمات 

 لشائعة للحصول على معلومات إضافيةبأعلى توقعات وإجراءات السالمة. راجع أيًضا األسئلة ا الصيفية

عدم إصابة الطفل   هذا يمكن أن يضمنال    مخيمات انسبير الصيفية )سبورتس هب(عندما تقوم بالتسجيل لطفلك لحضور   .22
 سنتبع جميع اإلجراءات بأفضل ما لدينا من قدرات للحفاظ على سالمة جميع الحاضرين ومن جهتنا، فنحن  . كورونابي

حيث يتعين إلغاء أحد معسكراتنا بسبب حالة طارئة أو ظروف خارجيية عيين إرادتنييا )وهييذا   لحاالتأسوأ افي حالة وقوع   .23
فييي  األماكن المتاحييةوسنعرض  اإلخطارات بهذا الحدثفسنقدم أكبر قدر ممكن من  (،بيكوروناالمتعلقة بي   الحاالتيشمل  

 .لغبن الممكن استرداد أي من يكون ملو.  للحضور في وقت بديل يتم االخطار عنه البديلة،معسكراتنا 

علييى أنهييا  مييع تلييك المعلوميياتسييوف نتعامييل ونحتاج إلى جمع التفاصيل الشخصية عنك وعن أطفالك.   حجزك،إلكمال   .24
ا اسييتخدام بعييض  قوانينمع االمتثال لجميع  ،بأمانسرية ونحافظ عليها  حماية البيانييات السييعودية ذات الصييلة. نييود أيضييً

وسييوف نطلييب موافقتييك فييي نمييوذج اإلعييالن الييذي سييتتلقاه بعييد   وخدماتنا،ك عن منتجاتنا  التفاصيل الخاصة بك إلخبار 
 الصيفية. مخيمات انسبير الشراء. يمكن أيًضا مشاركة هذه المعلومات مع شركائنا المحليين الذين نقدم معهم 

 قد يؤدي خرق هذه الشروط واألحكام إلى إلغاء الحجز.  .25

 


