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TRACK USER REGISTRATION

1. Only walking and running are permitted on the track under 
this registration. All other activities are prohibited unless agreed 
to by management.

2. Bikes, prams, skateboards, scooters or any other wheeled 
devices are not to be brought into the track area.

3. Guests must wear their registration wristband on every visit, 
for the entire visit. Replacement wristbands will be charged at 
the prevailing rate.

4. Equipment is not permitted. This includes, but is not limited 
to: cones, hurdles, agility ladders, exercise mats, starting blocks, 
resistance parachutes, sleds, or any other training aid that is not 
directly and closely attached to ones body. 

5. Children under 12 may use the track under supervision of a 
registered person age 18+.

6. Groups may be no bigger than 3 people, or the most current 
restriction of the relevant authorities, whichever is fewer.

7. Adherence to the most current safety and hygiene measures, 
which may include mask wearing and social distancing, are 
mandatory.

8. The grass area on the perimeter of the track may only be 
used for short warm-ups and cool-downs that do not exceed 5 
minutes. Using the grass area inside of the track is not allowed.

9. Clothing must be modest in nature and appropriate for sport; 
a shirt must be worn at all times.

10. The track may be accessed during o�cial operating times 
only, which may change without notice.

11. Registration does not grant any rights; failure to follow 
guidelines, at the sole discretion of management, may result in 
ejection or expulsion from the premises.

1. بموجب هذا التسجيل، يسمح فقط للمسجلين بممارسة رياضة المشي 
والجري. لممارسة أي نشاط آخر، تشترط موافقة ا�دارة مسبًقا.

 
2. اليسمح بإستخدام المعدات الرياضية ذات العجالت: كالدراجات، وعربات 

ا�طفال، وألواح التزلج وما إلى ذلك داخل المسار.

3. على جميع الزوارإرتداء سوار اليد فورالتسجيل وهذا في كل زيارة للمسار، كما 
يجب عليهم إرتداء سوار اليد طيلة مدة التمرين في المسار. في حالة ضياع 

السوار سيعرضك ذلك لدفع رسوم بدل فاقد.

4. يمنع إستخدام المستلزمات الرياضية، على سبيل المثال و ليس الحصر: 
ا�قماع، أو الحواجز، أو ساللم اللياقة، أو سجادة التمرين، أو حواجز القدم الخاصة 

بنقطة بداية الركض (ستارتينج بلوكز)، أو أحذية التزلج، أو مظالت المقاومة 
وغيرها من مستلزمات التدريب غير المتصلة مباشرة والقريبة من جسد المتدرب.

5. يمكن ل¸طفال من أعمار 12 وأصغر إستخدام مسار الركض، شريطة أن يكون 
مصاحًبا لمشترك بالغ من عمر 18 وما فوق وتحت إشرافه.

6. ال يمكن للمجموعات أن تكون أكبر من ثالثة أشخاص فقط أو وفق¿ ¾خر 
التحديثات الصادرة من السلطات المختصة.

7. يجب ا�لتزام بقواعد السالمة والنظافة العامة، وذلك من خالل إرتداء 
الكمامة وا�لتزام بقواعد التباعد ا�جتماعي.

8. يمكن إستخدام المنطقة العشبية المحيطة بالمسار لفترة قصيرة ال تتعدى 
الخمس دقائق، للقيام بتمارين ا�حماء قبل التمرين ولÃسترخاء وا�طالة بعد 

التمرين. يمنع منع¿ بات¿ إستخدام المنطقة العشبية وسط المسار.

9. يرجى إستخدام مالبس مناسبة للرياضة مع مراعاة القواعد العامة 
لÃحتشام وعدم خلع القميص في ا�ماكن العامة.

10. يمكن إستخدام مسار الركض خالل أوقات العمل الرسمية فقط وهي قابلة 
أيض¿ للتغيير.

11. التسجيل ال يضمن أي حقوق: ففي حالة مخالفة التعليمات، يكون لÃدارة 
الحق المطلق في عدم السماح للمخالفين بإستخدام المسار.

TERMS OF USE

 أنا أقر بالموافقة بكامل حريتي وعن علم مسبق على تحمل المسؤولية 
الكاملة عن قرار زيارة القاصرين الذين أتحمل مسؤوليتهم لمدينة زايد 

الرياضية. وأقر بأن هذه المشاركة قد يترتب عليها مخاطر قد تتسبب 
بإصابات أو وفاة أو أضرار با�شخاص أو الممتلكات. و أوافق أيض¿ على 
تعويض شركة أبوظبي للترفيه ذ.م.م ومالكيها وشركاتها الفرعية 

والموظفين والمقاولين من الباطن والشركاء والمشغلين والوكالء التابعين 
لها وحمايتهم وتجنيبهم أي مطالبات ودعاوى في هذا الشأن. وأقر باتباع 

القواعد المذكورة أعاله، مع علمي باحتمالية تغييرها دون إنذار مسبق. 
واتفهم أنه قد يتم التقاط صوتي أو صورتي بما في ذلك على سبيل المثال 

ال الحصر، الفيديو أو الصوت أو التصوير الفوتوغرافي وأوافق على أنه يجوز 
لشركة أبوظبي للترفيه ذ.م.م استخدامها ل¸غراض التي ترتأيها.

DISCLAIMER
I knowingly and freely accept full responsibility for the 
decision and that of my minor dependents to visit Zayed 
Sports City. I acknowledge that my use of the property 
may entail inherent risks and that these risks may result in 
injury, death, or damage of person or to possessions. I 
agree that Abu Dhabi Entertainment Company LLC and its 
owners, subsidiaries, employees, sub-contractors, 
partners, operators and agents shall be indemnified and 
held harmless against such claims. I agree top abide by the 
rules of use, which are subject to change without notice. I 
understand that my likeness may be captured, including 
but not limited to video, voice, or photography, and agree 
that Abu Dhabi Entertainment Company LLC may use it 
for purposes as it sees fit.


