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WAIVER OF LIABILITY AND ASSUMPTION 
OF RISK AGREEMENT 

 وتحملالتنازل عن المسؤولية اتفاقية  
 المخاطر

Please read carefully before signing as it is a 
legally binding contract. Each adult must sign a 
separate form. A parent/guardian must sign for 
minors under 18 years of age. 

. ة  ياايرجى القراءة بعنااةياال ابااق الألنايع دنااز  قااو      اااةننن 
  ى كق شااااالغ بةلو الألنايع   ى ن نفص  ن  اااااق.  يألنجب

 لق ااااارا   ى الن اااااي/نلي أ ر الألنايع   يز  ن ابق يجبن
 .ة   ة  18الفين ألقق أ  ةره   ن 

In consideration of the services and activities (The 
“Activity”) provided by RAK Leisure Activities 
LLC, an adult participant or parent or legal guardian 
of a minor participant (under 18 years of age; the 
“Child” or “Minor”), acknowledge and agree to the 
following terms and conditions to the maximum extent 
allowed by law on my own behalf or, if applicable, on 
behalf of the Child. 

نيشاااااةر إليمة يي ة ي ي ب  ظ بةلنظر إلى اللو ةت نادنشااااا ل   
 ،ذ.م.مترفيه للراك نشااااطا  شااار ة "( الألي ألقو مة النشااااط"

أن الن ااااي القةننني  نلي أ رأن  نينايق ال شااااةرب البةلويقر 
نيشاااةر إليز يي ة  ؛ ة   ة  18 أاق  ن قة ااار الل شاااةرب   ى ا

ألةليل ال الشرن  نادحكة "(   ى القاصر" أن "الطفلي ي ب  ظ "
ةبل ني أن بةد ااةلل  ن ن حاازإلى أا ااى حو يحاا   بز القةننن 

 .ين بق، إفا كةن  ن ال  ق

Responsibility: RAK Leisure Activities LLC, its 
owners, employees, shareholders, affiliated entities, 
agents, representatives, officers, directors, associates, 
volunteers, successors and assigns, assume no 
responsibility for and cannot be held liable for any 
negligent or willful act or omission of any third party. 

  ،ترفيه ذ.م.مللراك نشاااااطا  شاااار ة  المسااااؤوليةت ح تتحمل 
مة مة  ن ةلكي مةن نظ ي مة  نالشاااااااركةء يي عل ل ألةب نةت ال ية نالك

 نأ ضاااااااةء  ج ة ا وارةنالنكالء نال  ث ين نال حااااااا نلين 
نال نألحبين نال أل ن ين نالل  ةء نال ألنة ق لم ، أي  ح نليل 

أي إه ةق أن يعق  ألع و أن  نال ي كن ألح ي م  ال حااا نليل  ن
 أي  رف ثةلث. جةنب  ن إغ ةق

COVID-19: I understand that the World Health 
Organization has declared the novel coronavirus, also 
known as COVID-19 (“the novel coronavirus”). I 
understand that the novel coronavirus is believed to be 
spread by person-to-person contact, which includes 
touching a surface that has been contaminated by an 
infected person. I also understand that someone, e.g., 
another participant, a tour leader or guide, or other 
third party could have the novel coronavirus but not 
show symptoms. As a result, governments and health 
agencies at all levels of government (e.g., federal, state 
and local) recommend social distancing and have, in 
many locations, prohibited the congregation of groups 
of people. I understand that RAK Leisure Activities 
LLC cannot guarantee that I or any minor in my 
custody or care will not become infected with the novel 
coronavirus. Further, I understand that participating in 
activities offered by RAK Leisure Activities LLC or 
using any of its equipment or property may expose or 
infect me or any minor in my custody or case. I 
understand that the risks relating to the novel 
coronavirus, including contracting the virus, are 
inherent in my trip, and I assume those risks. 

أن  نظ ل ال اااااااحل العةل يل او أ  نت  ن  أورب ت19- وفيد  

 19-كنييوبةحااااااا   ة  ييرنة كنرننة الجويو، ال عرنف أيضااااااا

بةرة "  يز يي ة ي ي بع نافيروس نيشااااااااةر إل يد  ورو جد . "(ال
أن ييرنة كنرننة الجويو ينألشاار  ن نأورب أن هنةب ا ألقةو ب

 ريق االأل ةق الشل ي، نالفي يألض ن ل ة ح     نث 
 ة،   ى  ة  أن شاال اا ة  أيضاا أوربن ن ابق شاالغ   ااةب. 

 شااااةرب  لر، أن اةوو أن  رشااااو حاااايةحي، أن  ؛حاااابيق ال ثةق
 يرنة كنرننة   اااااااةب ب ن ال  كن ان يكنن  رف ثةلث 
ألظمر   يز اد راض. نأليجل لفلب، ألن اااااااي  ل الجويو نلكن 

الحكن ةت نالنكةالت ال ااحيل   ى ج يع  حااألنيةت الحكن ل 
لنالويل نال ح يل( بةلألبة و نا االألحةويل   ى حااااااابيق ال ثةق، 

االجأل ااااة ي ناااااو حظرت، يي العااااويااااو  ن ال نااع، ألج ع 
ألرييز ل راب نشة ةت أن شركل  نأورب ج ن ةت  ن النةة. 

ال ي كنمة ضااااا ةن  و  إ اااااةبألي أنة أن أي اة ااااار يي  ف. . 
 موألي أن ر ةيألي ب يرنة كنرننة الجويو.  النة   ى فلب، 

نشااة ةت أن ال شااةركل يي ادنشاا ل الألي ألقو مة شااركل  أورب
أن احاااأللوا  أي  ن  عواألمة أن   أل كةألمة او  ألرييز ف. . ل راب 

أن ي اااايبني أن ي اااايب أي اة اااار يي  لال ااااةبل يعرضااااني
أن ال لااة ر ال ألع قاال ب يرنة  نأورب. ر ااةيألي مااوألي أن 

ي ي كة نلكنرننة الجويو، ب ة يي فلب ا  اااااااةبل بةل يرنة، 
 ال لة ر. أل ب ألي، نأنة أألح ق رح

Assumption of Risk: I have voluntarily applied to 
participate in the activity on which I am booked, which 

: لقو ألقو ت  نا يل ل  شةركل يي النشة  الفي المخاطر تحمل 
يشااااا ق الألجويف بةلكةيةب، نف ، نالفي حااااا ن اب ي هحج أل  
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will involve Kayaking, Trekking, Hiking, Gross Eats, 
Canoeing, Paddle Boarding, Cycling, Rock Climbing 
and/or other outdoor, water activities and adventure 
sports (“Adventure Activities”). I am voluntarily 
participating in this Activity with the knowledge of the 
numerous risks and dangers involved, which include 
but are not limited to: dangers and risks inherent in 
Adventure Activities; negligence in any manner on the 
part of RAK Leisure Activities LLC; emotional 
trauma; disfigurement; temporary or permanent 
disability, including paralysis; death; acts of God; 
forces of nature; explosion, flood, hurricane, tempest, 
tidal wave, earthquake, landslide, forceful wind, fire or 
accident; the dangers of civil disturbances and war; 
forces of nature; transportation failures; equipment 
failures; accident or illness in remote places without 
access to medical facilities, transportation, or means of 
evacuation and assistance; sanitation deficiencies; 
illness; food poising, disease or virus, both known and 
unknown, such as coronavirus (including but not 
limited to the community spread thereof); epidemic; 
pandemic; quarantine; regulations or orders, acts or 
non-acts of any governmental entity or official; 
diplomatic or health organization (e.g., World Health 
Organization) warnings; foodborne, airborne, and 
communicable illnesses and disease; bites or stings 
from insects or pests; unexpected events; terrorist 
activities, social or labor unrest or strike; mechanical or 
construction failures or difficulties; diseases; local laws; 
climactic conditions; abnormal conditions or 
developments; negligence or intentional actions by 
other participants including traveling while sick with or 
without symptoms or any actions, omissions, or 
conditions outside of RAK Leisure Activities LLC’s 
control not mentioned in this agreement. 

، إج ااةال  نالرحالت، نال شاااااااي ل حااااااااةيااةت  ني اال، نادكااق 
نالألجاااويف، نالألجاااويف   ى ادلنال، نألحااااااا ق ال ااااااالنر 

يل /الاوراجاةت نن أن غيرهاة  ن ادنشااااااا ال اللاةرجيال نال اةو
 أنشااااطةنيشااااةر إليمة يي ة ي ي بعبةرة "نريةضااااةت ال ةة رة  

النشااة   ع    ي  فلبأشااةرب  نا يل يي نإنني "(. المغامرة
بااةلعااويااو  ن ال لااة ر نادل ااةر الألي ألن ني   يمااة، نالألي 

: ادل ةر نال لة ر الكة نل يي ونن االاأل اااااةر   ىألشااااا ق 
ا ه ةق بأي شااكق  ن ادشااكةق  ن جةنب نأنشاا ل ال ةة رة؛ 

 ،الن حاااايلنال ااااو ةت ؛ ألرييز ف. . ل راب نشااااة ةت شااااركل 
واو ل، ب ة يي فلب الشااااا ق؛ ال  األل أن ال ةال نا  ؛ألشااااانيزنال
 أن اتن جةرناالال بيعل؛  ناحواث؛ نالقضااةء نالقورال نت؛ ن
أن  ال وأن  نجل  العنا اااااافأن  اد ة اااااايرأن  ةت يضااااااةنال

حريق أن القنياال أن ال الريااةلأن  ةت الألرباالأن ان الااا ال ال ق
 انىأن  لة ر االضااا رابةت ال ونيل نالحرب؛ أن ؛ ثالحناو

قق  أن ا ل ةق ييال بيعل؛   أن الحناوثأ  ةق ال عوات نالن
 رض يي أ ةكن نةويل ونن الن ااانق إلى ال رايق ال بيل الأن 

؛  الألعقينقغ نأن نحةوق النقق أن نحةوق ا لالء نال حة وة؛ 
ال عااااة  أن ال رض أن ال يرنة،  أن ألحااااااا  ؛ أن ا  يااااةء

 ة يي فلب ال عرنف نغير ال عرنف،  ثق ييرنة كنرننة  ب
نالجناو  انألشاااااااااةره يي ال جأل ع(؛  ،ونن االاأل اااااااااةر   ى

 و  لناو  أن أنا ر أن أيعةق أن نالحجر ال حي؛ ن؛ نادنبول
 ن أي كيااةن حكن ي أن  حااااااا نق؛  ابااق األلااةف ا جراء  ن

ألحفيرات ال نظ ةت الوب ن ةحااااااايل أن ال اااااااحيل   ثق  نظ ل 
ال نقنلل  ن  ريق الةفاء  اد راض أن ال اااااااحل العةل يل(؛ 

لوغةت أن لحعةت الحشرات أن ال عويل؛  المناء، أن اد راضن
ادنشاااااا ل ا رهةبيل أن  ألناعل؛ الحواث غير أن ادأن اآليةت؛ 

أن أن االضاااااا رابةت االجأل ة يل أن الع ةليل أن ا ضااااااراب؛ 
؛ اد راضن اد  ةق أن ال ااعنبةت ال يكةنيكيل أن ا نشااةويل؛

ظرنف أن أن الالظرنف ال ناااةليااال أن ال ح يااال  القنانين أن
ا ه ااةق أن ا جراءات ال ألع ااوة  أنأل نرات غير  بيعياال؛ ال

يي فلب الحاا ر أثنةء ال رض  ن ابق ال شااةركين اآللرين ب ة 
 لونن أ راض أن أي أيعةق أن حاااامن أن ظرنف لةرج ع أن 
نأل ب الألي ل   ف. . حاااي رة شاااركل راب دنشااا ل الألرييز  ن 
 ي هفه االأل ةايل.ي ألفكر

I assume full and complete responsibility for checking 
and confirming any and all passport, visa, vaccination, 
or other entry requirements of each destination and all 
safety or security conditions at those destinations. 

 نالألأكو ن يحغ  نالشااااة  لأألح ق ال حاااا نليل الكة  ل نإنني  
نج يع جنا ات الح ر أن الألأشيرات أن الأل عي    ن أي  ن أن

أن  أل  بااةت الااولنق ادلرى لكااق نجماال نج يع شااااااارن  
 الحال ل أن اد ن يي أل ب النجمةت.

Release of Liability: As lawful consideration of, and 
as part of the payment for, the right to participate in 
the Activity, and as part of the payment for the services 
arranged for me by RAK Leisure Activities LLC, I 
HEREBY EXPRESSLY AGREE TO BE 

يي ااااااة يألع ااااااق بةال ألبااااااةرات : اإلعفااااااال ماااااان المسااااااؤولية 
الحاااااق ياااااي  ااااان أجاااااق  نكجااااا ء  ااااان الويعااااال، القةنننيااااال

 قةبااااااق  الويعاااااالال شااااااةركل يااااااي النشااااااة ، نكجاااااا ء  اااااان 
ترفيااااه للراك نشاااااطا  لااااك شااار ة اللاااو ةت الألااااي رألبألماااة 

صااااراحةى علاااان أن أ ااااون مسااااؤوحى  بموجبااااه ، أوافاااا ذ.م.م
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RESPONSIBLE FOR MY OWN WELFARE 
AND ASSUME ALL OF THE ABOVE RISKS, 
INCLUDING BOTH THOSE KNOWN AND 
UNKNOWN TO ME. 

المخااااطر الماااذ ورة  احعتناااال بنفساااك وأتحمااال  افاااة عااان
أعاااابم، بمااااا فااااك ذلااااك تلااااك الم روفااااة و ياااار الم روفااااة 

 بالنسبة لك.

As lawful consideration of, and as part of the payment 
for, the right to participate in the Activity, and as part 
of the payment for the services arranged for me by 
RAK Leisure Activities LLC, I HEREBY 
EXPRESSLY AGREE TO RELEASE, 
DISCHARGE AND HOLD HARMLESS 
FOREVER RAK Leisure Activities LLC, their 
owners, employees, shareholders, affiliated entities, 
employees, agents, representatives, officers, directors, 
associates, volunteers, successors and assigns from and 
against any liability, actions, causes of actions, debts, 
suits, claims and demands of any and every kind and 
nature whatsoever which I now have or which may 
hereafter arise out of or in connection with my Activity 
or participation in the activities arranged for me by 
RAK Leisure Activities LLC. 

 اان  نكجاا ء  اان الويعاال، يي ااة يألع ااق بةال ألبااةرات القةنننياال 
 الويعاالالحااق يااي ال شااةركل يااي النشااة ، نكجاا ء  اان أجااق 

راك نشاااااطا  شاااار ة  قةبااااق اللااااو ةت الألااااي رألبألمااااة لااااي 
راك شااار ة نشااااطا  صاااراحةى علااان  أوافااا  ،ذ.م.مترفياااه لل
 نالشااااااركةء ييمااااااةن نظ يمااااااة  ن ةلكيمااااااة ،ترفيااااااه ذ.م.م لل

نالكيةنااااةت الألةبعاااال لمااااة نالاااانكالء نال  ث ااااين نال حاااا نلين 
نال نألحاااااااابين نال أل اااااااان ين  نأ ضااااااااةء  ج ااااااااة ا وارة
 أي نإبقااااةوم  يااااي  نااااأى  ااااان، نالل  ااااةء نال ألنااااة ق لماااا 

 حااااا نليل أن إجاااااراءات أن أحااااابةب ل اااااو ةنى أن ويااااانن أن 
نالألاااي ألكااانن لاااوي  ةت أياااة  كةنااات  بيعألماااة،أن   ةلبااا اضاااةية

أن  نأليجااال إلاااىااااو ألنشاااأ يي اااة بعاااو ياااي الناااات الاااراهن، أن 
يي ااااة يألع ااااق بنشااااة ي أن  شااااةركألي يااااي ادنشاااا ل الألاااااي 

 .ألرييز ف. . ل راب نشة ةت لي شركل  مةرألبأل

I AGREE THAT THE TERMS OF THIS 
AGREEMENT SHALL SERVE AS A 
COMPLETE RELEASE AND EXPRESS 
ASSUMPTION OF RISK for myself, all members of 
my family and all minors traveling with me, my and 
their heirs, successors, assigns, and legal 
representatives. It is my intention to fully assume all 
risks associated with this Activity and to release RAK 
Leisure Activities LLC from any and all liability to the 
maximum extent permitted by law. 

هااافه االأل ةايااال ب ثةبااال إ  اااةء أناياااق   اااى أن ألكااانن شااارن   
 ااااري  ل  لااااة ر بةلنحاااابل لااااي نلج يااااع ، نألح ااااق كة ااااق

الااااافين يحاااااةيرنن  عاااااي،  الق ااااارأياااااراو  اااااةو ألي نج ياااااع 
، نال  ث ااااااااين ألنااااااااة ق لماااااااا  نالننرثااااااااألم ، نل  ااااااااةوم ، 

أ ألااا   ألح اااق ج ياااع ال لاااة ر ال رألب ااال  نإنناااي القاااةنننيين.
ألرييااااااز ل راب نشااااااة ةت شااااااركل بماااااافا النشااااااة  نإ  ااااااةء 

يحااا    ااان أي نج ياااع ال حااا نليةت إلاااى أا اااى حاااو .ف. . 
 بز القةننن.

Indemnification: I further agree to “indemnify” 
(meaning to defend and to pay or reimburse RAK 
Leisure Activities LLC against any claim by any 
person, including minors, arising in whole or in part 
from an injury or other loss suffered or caused by me 
in connection with the Activity or my participation in 
the Adventure Activities. 

"  ب عناااى الاااوية  الألعااانيض  اااى " ة  : أناياااق أيضاااالت اااوي  
 ألريياااز ف. . ل راب نشاااة ةت شاااركل نوياااع أن ألعااانيض  ااان 

ضاااااو أي   ةلبااااال  ااااان اباااااق أي شااااالغ، ب اااااة ياااااي فلاااااب 
 اان إ ااةبل أن لحااةرة  ة  أن ج وياا ة  ألنشااأ ك ياانالألااي الق اار، 
بةلنشاااة  أن  يي اااة يألع اااق حاااوثت لااايأن   ةنيااات  نماااةألااارى 

  شةركألي يي أنش ل ال ةة رة.

Applicable Law and Choice of Forum:  This 
Agreement and all matters arising from it are subject 
to the laws of the United Arab Emirates and United 
Arab Emirates courts only will have jurisdiction over 
any dispute arising under this contract. 

: أللضاااااع هفه واختيار الهيئة القضاااااائية الم مول بهالقانون  
النةشول  نمة لقنانين ونلل ا  ةرات  الن ا ةتاالأل ةايل نج يع 

را  ح اا حةك  ا  ةرات العربيل ال ألحوة نألعو ل ألحوة العربيل ا
 يي أي ن ا  ينشأ ب نجبل بت  القضةوي االلأل ةغ ةحبل 
 هفا العقو.

Class Action Waiver and No Punitive Damages: 
You are waiving your right to serve as a 
representative, litigant, or in any other representative 
capacity, and/or to participate as a member of a class 

 ت ويضااااااااا عوى الجماااعيااة وعاادم وجود التنااازل عن الااد 
أن    ثقب ااااا ل  الأل ااااارفألألنة ق  ن حقب يي  إنب: عقابية
ضن  ب  ل أن ال شةركل /أن بأي   ل أل ثي يل ألرى ن ل  

 ،ألحكي   رين ل ضاااااااونة/يي يول  ن ال  ةلبين يي أي و نى
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of claimants, in any lawsuit/arbitration filed against 
us in no event shall we be liable for or pay punitive 
damages. 

بأي حةق  ن ادحناقن أن نحااااااااوو الألعنيضااااااااةت  لن نألح ق 
 .العقةبيل

Knowing and Voluntary Execution: I have 
carefully read and understand the provisions and 
legal consequences of this agreement, and I 
hereby agree to all of its conditions. I agree that if 
any portion of this agreement is found to be void or 
unenforceable, the remaining portions shall remain in 
full force and effect. 

الطاااوعكت لقاااد قااارأ  ب ناياااة وفهمااا   والتحريااارالم رفاااة  
األح اااااام وال واقاااااة القانونياااااة لهاااااذم احتفاقياااااة، وأوافااااا  

أناياااق   اااى أناااز إفا ألباااين  علااان جمياااه شاااروطها. هاااابموجب
أن أي جاا ء  اان هاافه االأل ةاياال بة ااق أن غياار اةبااق ل ألن يااف، 

 نادثااااارياااااجن ادجااااا اء ال ألبقيااااال ألظاااااق حاااااةريل ال  عااااانق 
 ةلكة ق.ب

I understand that RAK Leisure Activities LLC has 
relied on my consent to these terms and their 
enforceability. Without this agreement, RAK Leisure 
Activities LL would not be able to offer these 
services. I agree that electronic transmission of this 
agreement shall be deemed execution of the original 
agreement and I agree that electronic transmission of 
an executed copy of this agreement shall constitute 
acceptance of this agreement. 

ااااااو .ألريياااااز ف. . ل راب نشاااااة ةت شاااااركل أورب أن إنناااااي  
هااااافه الشااااارن  ناةب يألماااااة  ا أل اااااوت   اااااى  ااااانايقألي   اااااى

نشاااة ةت شاااركل ونن هااافه االأل ةايااال، لااان ألاااأل كن نل ألن ياااف. 
 ااان ألقاااوي  هااافه اللاااو ةت. أناياااق   اااى  ألريياااز ف. . ل راب 

 ألحريااااارا  أن ا رحاااااةق ا لكألرنناااااي لمااااافه االأل ةايااااال يعألبااااار 
لالأل ةايااال اد ااا يل نأناياااق   اااى أن ا رحاااةق ا لكألرنناااي 

ماافه ب يشااكق اباانال  نف  اان هاافه االأل ةاياال حاا  حااررةلنحاالل 
 االأل ةايل.

 

Print Name: ……………………………..    االح.............................: 
   
Signature (18 years of age or older)   
 
……………………   

 حنل أن أكثر(  18الألنايع   
 

………………………. 
 

Date: …………………….  الألةريخ: ………………… 
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Minors under 18 years of Age – A Parent or Legal 
Guardian Must Sign This Agreement on the Minor’s Behalf. 
The Parent or Guardian Must Submit Their Own Signed 
Agreement Separately if Also Participating in the Activity. 

ى  18الذين تقل أعمارهم عن  القصر  جب   ى النالو ألني - عاما

ن  أن الن اااااااي القااةننني الألنايع   ى هاافه االأل ااةاياال نيااةباال 
يجب   ى النالو أن الن ااي ألقوي  االأل ةايل ال ناعل نالقة اار. 

 .يي النشة  ة  اللة ل بز بشكق  ن  ق إفا كةن يشةرب أيض
I am the parent or legal guardian of the minor. I 
understand the legal consequences of signing this 
Agreement, including a) releasing RAK Leisure 
Activities LLC from all liability on my and the 
minor’s behalf, b) promising not to sue on my and 
the minor’s behalf, c) assuming all risks of the 
minor’s participation in the Activity, and d) 
indemnifying RAK Leisure Activities LLC. I 
understand that I am responsible for the 
obligations and the acts of the identified minor as 
described in this document. I agree to be bound 
by the terms of this document. 

ال واقااااة  أدرك. أنااااة النالااااو أن الن ااااي القااااةننني ل قة اااار 
القانونياااة لتوقياااه هاااذم احتفاقياااة، بماااا فاااك ذلاااك أ   عفاااال 

مااااااااان جمياااااااااه  ترفياااااااااه ذ.م.مللراك نشااااااااااطا  شااااااااار ة 
وبالنيابااااااة عاااااان  باألصااااااالة عاااااان نفسااااااكالمسااااااؤوليا  
باألصااااالة عاااان ب اااادم رفااااه دعااااوى  الت هاااادالقاصاااار، ة  

جمياااه مخااااطر  تحمااالعااان القاصااار،     وبالنياباااة نفساااك
شااااار ة  ت اااااوي مشاااااار ة القاصااااار فاااااك النشااااااط، و د  

أننك بااااااااا و نناااااااااك أدرك ،ترفياااااااااه ذ.م.مللراك نشااااااااااطا  
مساااؤول عااان التزاماااا  وأف اااال القاصااار المحااادد  ماااا هاااو 

أوافااا  علااان احلتااازام بشاااروط و. الساااندموضاااي فاااك هاااذا 
 هذم الوثيقة.

I have read this agreement in its entirety, and I am 
signing it freely. No other representations concerning 
the legal effect of this document have been made to 
me. 

ل   بحريل. أناع   يمة نإننيلقو ارأت هفه االأل ةايل بأك  مة،  
ألرى إلّي بل نغ ادثر القةننني لمفه  ألعمواتيأل  ألقوي  أي 

 النثيقل.

   
Print Name of Participant’s Parent/Guardian  
 
………………..      

 ال شةرب   ى الن ي/اح  نلي اد ر 
 

……………………. 
Date……………….  الألةريخ ……………. 

 
   

Print Name of Minor:………………  القة ر:ح  ا………………. 
 

   
Signature of Minor Participant’s Parent/Guardian 

     …..……………. 
 ال شةرب القة ر   ى الن ي/أ رألنايع نلي  

…………………… 
 
 

 


