Terms and Conditions















Registration for the Competition is open from 26-October to 24-November. You can
register and start at any date preferred
Only residents of the Emirates of UAE and holders of a valid Emirates ID will be eligible
to register for this competition
You must be at least 18 years old to be eligible to register for this competition
Only weights recorded at Al Ghurair Centre’s customer service desk will be taken into
consideration
For every kilogram you lose, you will win one gram of gold, and the maximum winning
prize will be 10 Grams of gold.
All the classes are free of charge and optional
The participant with the highest recorded weight loss will win. We will take into
consideration the weight loss in kilograms and grams when choosing a winner
Out of consideration for the trainer and other members, and also for your own safety (the
warm-up is an important aspect of each class) please be aware that if you are more than
10 minutes late, you will not be permitted to join the class
You may, at your own discretion and expense, obtain personal insurance for loss, injury
or damage that you might sustain arising from the group exercises. Any physical activity
involves certain risks. Participants assume the risk of any and all accidents or injuries of
any kind that may be sustained by, or in connection with, joining the fitness classes
All participants register for the classes at their own responsibility, and Al Ghurair Centre
will not be responsible for any injuries or health-related issues that might arise
Al Ghurair Centre reserves the right to remove participants from the competition for any
reason
Al Ghurair Centre reserves the right to change the time table of the classes without prior
notice

الشروط واألحكام
 يمكنك التسجيل والبدء في أي تاريخ تفضله. نوفمبر24  أكتوبر إلى26 يفتح باب التسجيل في المسابقة من
يسمح بالتسجيل والمشاركة فقط للمقيمين في اإلمارات وحاملين الهوية اإلماراتية سارية الﻤفﻌﻮل
 بالتسجيل بالمنافسة18ال يسمح لمن هم دون سن ال
سيتم مقارنة األوزان المسجلة فقط في مكتب خدمة الﻌمالء في مركز الغرير
 غرام من الذهب10  وستكون الجائزة القصوى، ستفوز بغرام واحد من الذهب،لكل كيلوغرام تخسرة
جميع حصص التدريب مجانية واختيارية
 وسيتم احتساب خسارة الوزن بالغرام عند اختيار الفائز.سوف يفوز المشارك صاحب أعلى خسارة وزن مسجلة
 فلن يُسمح لك، دقائق10  ويرجى الﻌلم أنه إذا تأخرت أكثر من،تﻌتبر عملية اإلحماء جانبا ً مهما ً من كل حصة تدريب
اإلنضمام إلى التدريب
















يجوز لك وعلى مسؤوليتك ونفقتك الشخصية ،الحصول على تأمين شخصي عن الخسائر أو اإلصابات أو األضرار التي قد
تحدث لك نتيجة حصص التدريب أو أي نشاط بدني ضمن التدريب ويفترض على المشاركون تحمل مسؤولية جميع الحوادث
أو اإلصابات من أي نوع التي قد تحدث حصص التدريب
مركز الغرير ال يﻌتبر مسؤوالً عن أي أضرار أو حوادث من أي نوع قد تحدث للمشاركين في حصص التدريب ،ولن يكون
مركز الغرير مسؤوالً عن أي إصابات أو مشاكل صحية قد تنشأ
ب كان
يحتفظ مركز الغرير بالحق في إلغاء مشاركة أي من المتنافسين في المسابقة ألي سب ٍ
يحتفظ مركز الغرير بالحق في تغيير الجدول الزمني لحصص التدريب دون إشﻌار مسبق

