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CLUB RULES & REGULATIONS ACKNOWLEDGEMENT FORM 

 

Thank you for joining Body & Soul Health Club. These Terms and Conditions contain important 
information. It is essential that you read carefully and understand. Services provided to you are 
subject to terms and conditions are listed below;  
 
Membership Card 

 Membership Card are mandatory to access the Club and facility 

 Membership cards are not transferable and if it is being used by another person, the card’s owner is liable to 
have the membership terminated without refund.  

 The Club reserves the right to refuse entry to any member if they do not present a valid membership card.  
 
Payment 

 Membership fees which includes 25% of Adminstration Fee is non-refundable 

 Membership is not transferable 

 Membership can be frozen for a maximum of 60 days in a membership term (Annual Membership Only) 

 Freezing fee of 150 AED will be charged for every 30 days of freezing period.  

 Guest fees – Members may sign in a guest at certain times to the Club. Guest may be restricted from 
entering the facility during peak hours (5pm-11pm), so it is recommended to call before bringing the guests.  

Children 

 Adult members are responsible for the supervision of junior under 15 years and their guests.  

 Children under the age of 15 years will not have access to the fitness room at any time. However, children 
over 12 and under 15 may use the gym at certain times (times shall be at the discretion of the Club) having 
passed through a special “scholarship” personal training course and certified by one of the Club’s trainer. 

 Children under 15 years must be accompanied by an adult whilst at the pool. Over 8 and under 15 years may 
use the pool having passed the swim test conducted by one of our lifeguard and waiver form must be sign by 
the child’s parent / guardian. 

 Children who have reached the age of 5 years will not be allowed into the locker room or pool area of the 
opposite gender. 

 
General 

 All payments must be made at the front desk  

 Nannies not permitted in the Club unless a membership or guest fee is paid.  

 Photography (FEMALE AREA) is not permitted at all times.  

 Food & drinks may not be brought into the Club. Only food provided by the Club may be consumed on 
property.  

 Football, cricket and cricket nets, these facilities are not part of the membership package and subject to 
additional fees.  

 Prior reservation must be made in order to use the sports facilities such as badminton, squash, tennis and 
basketball.  

 
Fitness Area 

 Lockers are available for daily use. 

 Aerobics Class maximum of 25 participants.  

 Classes registration is 30 minutes or a day before.  

 Proper gym attire and sport shoes must be worn at all times. (NO Jeans, NO open shoes / sandals / slippers).  
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Pool Area 

 Proper swimwear (NO Cotton, NO Jeans are allowed) 

 Hair cap must be worn at all times when using the swimming pool.  

 Food & drinks are not permitted in the pool at all times. 

 Babies & toddlers are required to wear a waterproof diaper before entering the swimming pool. 

DISCLAIMER  
 

The above rules are only a summary of the rules and regulations. Each area has its own set of rules. Members 

/Guest are expected to observe the rules and regulations of the Health Club in addition to the ones listed in 

this form.  

THE CLUB RESERVES THE RIGHT TO GRANT / REFUSE MEMBERSHIP/ ACCESS AT ITS SOLE DISCRETION. 

 

____________________________________________________________________________ 

I hereby acknowledge that I have read, understood and agreed to the terms and conditions of 

Body & Soul Health Club.  

    
 
Member’s Name (Printed) …………………………………………………………………………………….……………………….                              
 
 
Signature ………………………………………………………………….……….……………………………………………………………….                                     
 
 
Date ……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 
 
 
Sales Representative ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 القوانين المنظمة لنادي بودي أند سول هيلث كلوب 
 

شروط  الوتيقة على  . تحتوي هذهنادي بودي أند سول هيلث كلوب نشكرك على انضمامك إلى 

معلومات مهمة. من الضروري أن تقرأ بعناية وتفهم. الخدمات المقدمة لك تخضع  وحكام أو

 لشروط وأحكام مدرجة أدناه ؛

 

 بطاقة عضوية

 بطاقة العضوية إلزامية للوصول إلى النادي والمرفق• 

بطاقات العضوية غير قابلة للتحويل وإذا تم استخدامها من قبل شخص آخر ، فإن مالك • 

 ضة إلنهاء العضوية دون استرداد.البطاقة يكون عر

 يحتفظ النادي بالحق في رفض الدخول ألي عضو إذا لم يقدم بطاقة عضوية سارية المفعول.• 

 

 الدفع :
 غير قابلة لالستردادرسوم التسجيل  %52والعضوية• 

 العضوية غير قابلة للتحويل• 

 )العضوية السنوية فقط(يوًما في مدة العضوية  06يمكن تجميد العضوية لمدة أقصاها • 

 يوًما من فترة التجميد. 06درهًما عن كل  056سيتم فرض رسم تجميد قدره • 

يجوز لألعضاء تسجيل دخول أحد النزالء في أوقات معينة إلى النادي. قد  - رسوم الضيوف• 

اًء( مس 00مساًء حتى الساعة  5ُيحظر دخول الضيوف إلى المنشأة خالل ساعات الذروة )من الساعة 

 ، لذا ُينصح باالتصال قبل الحضور.

 ألطفالا
 ضيوفهم.وعامًا  05ر دون لصغال األطفااعلى اف إلشراعن ن لوومسؤن لبالغوء األعضاا• 

عاًما لن يتمكنوا من دخول غرفة اللياقة البدنية في أي  05األطفال الذين تقل أعمارهم عن • 

عاًما استخدام  05عاًما أو أقل من  01وقت. ومع ذلك ، يمكن لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

دورة تدريبية الخضوع لالجيم في أوقات معينة )يجب أن يكون ذلك وفًقا لتقدير النادي( بعد 

 دراسية" وتم اعتمادها من قبل أحد مدربي النادي. دورة خاصة "

عاًما بصحبة شخص بالغ أثناء وجودهم في المسبح. يمكن ألكثر  05يجب أن يكون األطفال دون سن • 

عاًما استخدام المسبح بعد اجتياز اختبار السباحة الذي أجراه أحد  05سنوات وأقل من  8من 

 أن يكون نموذج اإلعفاء موّقًعا من ولي األمر / الوصي على الطفل.لدينا ويجب  مدربي السباحة 

لن ُيسمح لألطفال الذين بلغوا الخامسة من العمر بالدخول إلى غرفة خلع المالبس أو منطقة • 

 حمام السباحة من الجنس اآلخر.

 معلومات عامة 
 في مكتب االستقبال الدفع إجراءجميع •

 ما لم يتم دفع رسوم العضوية أو الضيف.لهن الدخول للنادي  المربيات غير مسموح • 

 التصوير )منطقة النساء( غير مسموح به في جميع األوقات.• 

 . يمكن تناول الطعام الذي يقدممن خارج النادي إحضار الطعام والمشروبات ب ال يسمح • 

 النادي.داخل 

كرة القدم وشبكات الكريكيت والكريكيت وتخضع  :ال تعتبر هذه المرافق جزًءا من باقة عضوية• 

 لرسوم إضافية.

يجب إجراء حجز مسبق من أجل استخدام المرافق الرياضية مثل كرة الريشة واالسكواش والتنس • 

 وكرة السلة.األرضي 

 منطقة اللياقة البدنية
 الخزائن متوفرة لالستخدام اليومي.• 

 مشارك. 15يروبكس بحد أقصى األ حصص• 

 دقيقة أو قبل يوم واحد. 06سجيل الدروس هو ت• 

 \الجينز  ممنوع:يجب ارتداء المالبس الرياضية واألحذية الرياضية في جميع األوقات. )• 

 / النعال(. الصندالاألحذية المفتوحة / 

 

 منطقة حمام السباحة
 مالبس السباحة المناسبة )ال ُيسمح بالقطن أو الجينز(• 

 الشعر في جميع األوقات عند استخدام المسبح.يجب ارتداء قبعة • 
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 ال ُيسمح باألطعمة والمشروبات في المسبح طوال الوقت.• 

يجب على األطفال الرضع واألطفال الصغار ارتداء حفاضات مضادة للماء قبل دخول حمام • 

 السباحة.

 

 
 تنصل

ديها مجموعة القواعد القواعد المذكورة أعاله ليست سوى ملخص للقواعد واللوائح. كل منطقة ل

الخاصة بها. يتوقع من األعضاء / الضيوف االلتزام بقواعد وأنظمة النادي الصحي باإلضافة إلى 

 القواعد المدرجة في هذا النموذج.

 

 

 .بالحق في منح / رفض العضوية  النادي حتفظ ي

 

 

 

 

سم العضو )مطبوع( إ

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

 

 

 ………………………………………………………………….……….………………………………………………… ................التوقيع 

 

 

……………………………………………………………………………...…………………………………………… تاريخ ال

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

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………ب مبيعات مندو

 


