
وط  األح*ام وال%$

                                                                                              تحد2ث 20/09/2022  

ا عZ اهتمامك Uـ LTD / Triple Front General Trading ، ("O3" ، "Ozone" ، "نحن" ، أو "لنا") و ("موقعنا  ا Uك، وشكر\ \̀ مرح
Ozone f فdما يتعلق  ghiنك وjا ب

\
وط االستخدام no عقد ملزم قانون $s ھذه .shop.ozone.tunn3l.com Zع (" n

f{و اإلل~{|
 Zأنك قد قرأت وفهمت وتوافق عU استخدام الموقع اإللكتروني، فإنك تقرU .عنا2ةU ةdاستخدامك للموقع. ُير�� قراءة البنود التالU

 Zا،"الشروط"). إذا لم تكن مؤهً� أو ال توافق ع n ذلك سdاسة خصوصdة OZONE (مع\
f� ماU ،ةdوط واألح*ام التال ام Uال%$ f االل{|

 f ghiنك وjاعات ب f f}تم حل جميع الjأنه س Zوط ع وط، فلن 2كون لد2ك إذن منا الستخدام الموقع اإللكتروني. تنص هذە ال%$ ال%$
n الذهاب إ¦ المح*مة لتأ¥dد حقوقك أو الدفاع عنها Uموجب 

f� التنازل عن حقك Zم الملزم.  أنت توافق عdق التحكª«عن ط Ozone
ة. سjتم تحد2د حقوقك من ق`ل مح*م محا2د ول°س قاض أو  g}2مكن رفعها إ¦ مح*مة الدعاوى الصغ n

|́ هذا العقد، Uاس¶ثناء األمور ال
f ، وال 2مكن تقد2م مطال`اتك كدعوى جماعdة.  ghهيئة محلف

مقدمة 

كة  ا ب Bodyflight. تعمل ال%$ n ال~ªÃت لمحاÂاة السقوط الحر، وÁس¿ أ2ض\
f� n

Ä{هو أول نفق هوا O3-Ozone
f́ رقم 520   n ص`اح السالم قطعة 1 شارع 108 مب

f� قع مقرهاªت وªÃ~دولة ال f ghموجب قوانU
ا Uدون إشعار مسبق. 2جب علdك زªارة  \dلË / ا \dجزئ g}وط واألح*ام تخضع للتعد2ل أو التغي ير�� مالحظة أن ال%$

هذە الصفحة Uانتظام للتعرف عZ أي تعد2ل.  
بdان المخاطر 

ان.  g}ق`ل الط  O3-Ozone المشارك و f ghب n
f{ان المخاطر، وهو عقد قانوdمال بÂإ f ghك 2جب عZ جميع المش{|

n تنطوي عليها، وªتضمن تنازÓً عن 
|́ ان الجسدي، والمخاطر ال g}اضة الطªعة رdلطب f gh2ضمن هذا العقد فهم جميع المشارك

ها ألي طرف آخر  g}ان المخاطر لهذا الغرض ولن يتم توفdب n
f� ة الواردةdة. يتم استخدام جميع المعلومات الشخصdالمسؤول

، 2جب إÂماله Uدقة من ق`ل المشارك أو الوالد/ الوnÖ حسب  n
f{ل. كعقد قانوdه العمU اس¶ثناء ما 2أذنU ،ألي غرض آخر

ان غ{g قاUلة  g}ات طª االقتضاء. سيؤدي رفض است*مال بdان المخاطر إ¦ عدم القدرة عZ المشاركة ومصادرة أي مش{|
داد.   لالس{|

f إحضار الهªÃة المناس`ة من أجل التحقق من بdان المخاطر الخاص بهم. 2جب عZ والدي  ghالمشارك Z2جب ع
n تنفdذ العقد نdاUة عن المشارك 

f� ف للتحقق من حقهمª«طاقة تعU ا تقد2م األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام\
  . g}الصغ

  
  

قواعد الحجز 

ا عن  نت عZ موقع الªÃب shop.ozone.tunn3l.com . وأ2ض\ n حساUك ع{� اإلن{|
f� اة يتوفر حجز القسائم المش{|

 n
f� ا للرحلة ونصدر لك فاتورة للدفع. نتوقع الدفع \̀ n حالة الحجز ع{� الهاتف، نضع طل

f� .المسؤول لديناU ق االتصالª«ط
n حالة عدم الدفع، سنقوم بÛلغاء الطلب والحجز Uعد هذا الوقت. 

f� .ق`ل موعد الرحلة المحدد f ghموعد ال يتجاوز يوم

f الجدد الوصول ق`ل ساعة واحدة من موعد الرحلة  ghالمشارك Zأنه 2جب ع n
f́ وقت الحجز هو وقت رحلتك. هذا 2ع

f القداÜ الوصول ق`ل نصف ساعة من موعد الرحلة المحدد إلÂمال جميع األعمال الورقdة  ghالمشارك Zجب عªالمحدد. و
ان، يتحمل العمdل مسؤولdة التوافر الفوري الست*مال األعمال الورقdة  g}ب إذا لزم األمر. من أجل الطªوحضور التدر

والتدرªب: 

• ال توجد قيود صحdة 

• غ{g مصاب 

n ت¶ناسب تحت األفرول. 
|́ • وجود األحذ2ة ال»ªاضdة ذات األرiطة وال



• مع هªÃة حكومdة أو جواز سفر 

• 2جب علdك است*مال وثdقة التنازل. 

نت).  (ل¶%ªــــع عملdة ال¶سجdل، 2مكنك إÂمال وثdقة التنازل ع{� اإلن{|

f إلغاء الرحلة"  ghعادة الجدولة ، "تأمàاسة اإللغاء وdس

 . n
|́ ªÃإلغاء الرحلة" بت*لفة 1 دينار ك f ghتأم" f ghتأم Zإ¦ جانب الرحلة، 2مكنك الحصول ع ، f ghلراحة المستخدم

n يوم رحلتك دون رسوم إدارªة. 
f� نفس اليوم أو n

f� لغاء رحلتك أو إعادة جدولتهاÛلك ب f ghتأم Zسمح الحصول عâ

نت أو ع{�  n حساUك ع{� اإلن{|
f� ا

\
f أو أ¥{ä من تارªــــخ الرحلة مجان ghعادة تحد2د موعد الرحلة ق`ل يومàيتم إلغاء و

الهاتف من ق`ل المسؤول لدينا. 

نت أو عن ط»ªق  n حساUك ع{� اإلن{|
f� ــــخ أو وقت الرحلة ليوم واحد أو أقلªيتم إلغاء الحجز أو إعادة جدولة تار

 . n
|́ ªÃة قدرها 5 دينار كªتم فرض رسوم إدارjالهاتف من ق`ل المسؤول، وس

وط واألح*ام الخاصة åسعر االختdار األصnZ وتخضع  ا لنفس ال%$
\
ال 2جوز إعادة جدولة هذە الرحالت إال وفق

للقيود المعمول بها. 

n إلغاء الرحلة أو إعادة جدولتها 
f� الحجز، 2فقد المستخدم الحق n

f� الوقت المحدد n
f� حالة عدم الحضور للرحلة n

f�
f إلغاء الرحلة".  ghان هناك "تأمË إذا |́ ح

ال 2مكن تحمdلO3-Ozone  المسؤولdة عن الحجز الفائت åسçب أحداث صالحة مثل حركة المرور أو الطقس أو 
أي حدث آخر غ{g مصحوب Uـ O3-Ozone ، أو عن الت*الdف المرت`طة Uالحجز المجدول. 

  
طرق الدفع 

ان مثل Uطاقات (االئتمانé الخصم) و الدفع النقدي.  g}طرق دفع مختلفة لحجوزات الط  O3-Ozoneيوفر
  
  

ان  g}قيود الط

4  • سنوات فما فوق  
  

• ل°ست حامال  
  

n من دون وصفة طبdة  
|́ • ل°س تحت تأث{g ال~حول أو العقاق{g ال

  
• أقل من 135 كجم إذا Ëان أقل من 180 سم ، وأقل من 120 كجم إذا زاد عن 180 سم *  

  
• عدم ارتداء الجçس الصلب  

  
n الرق`ة أو الظهر أو القلب  

f� من أي أمراض n
f{ال 2عا •

  
n ال~تف  

f� ا من خلع
\
• أال 2كون قد عا}f ساUق

  
• وقع عZ عقد بdان المخاطر  



  
n أي 

f� رفض الخدمة ألي شخص n
f� الحقU الغ. تحتفظ اإلدارةU ا برفقة شخص • 2جب أن 2كون أي شخص أقل من 18 عام\

وقت. ير�� الوصول ق`ل ساعة واحدة من موعد الرحلة. 
  

ط أن يتوفر مدرب متمرس  $%å وا g}ول~ن أقل من 135 كجم أن 2ط nïاdالذين يتجاوز وزننا الق f gh2مكن للمشارك *
ا. ال تتوفر 

\
f عZ األقل من تارªــــخ الرحلة وسjتلð| هذە الخدمة مجان ghالرحلة. 2جب طلب المدرب المتمرس ق`ل يومU امdللق

وط واألح*ام  . âستمر تطبيق جميع ال%$ nïاdأو أي إضافات لمن يتجاوز وزنهم حد الوزن الق  O3-Ozone High عروض
األخرى.  

  
  

 
fòماذا أح

  
• الرقم المرجnó لتأ¥dد الحجز. 

  
كة خارجdة.  $s ك، إذا تم حجزها من خاللU مة الهد2ة الخاصةdقس •

   
n ب»iاط. لدينا أحذ2ة متاحة هنا أ2ضا. 

fÖاªحذاء ر •
  

• مالåس م»ªحة. ننصح Uعدم ارتداء قمdص بdاقة أو تنورة أو فستان.  
  

ء ل»iط الشعر الطªÃل للخلف وªنصح Uفرشاة الشعر.  n
$ï •

ل حdث سdُطلب منك إزالتها Uالõامل.   f f}الم n
f� مجوهراتك nöاتر •

          
تفاصdلك 

  
n أي مواد 

f� استخدام صورتك n
f� الحقU  O3-Ozoneتحتفظ . n

f{و • قد تظهر صورتك وفdديوهاتك عZ موقعنا اإلل~{|
تروªجdة أو إعالنdة.  

  
ة من وقت آلخر. إذا كنت ال  g}ــــع جد2دة مثªل عن مشارdة وتفاصdجªا ترو ا وعروض\ • قد يرسل لكO3-Ozone  عروض\

n الم»iــع ذي الصلة عند ملء وثdقة التنازل.  
f� هذە المعلومات، ير�� وضع عالمة n

|ðتل n
f� ترغب

  
  

وقت الرحلة 
  

ان لمدة الوقت المخصص  g}ل فرصة الطdبزمن الرحلة. س¶تاح للعم Üالجدد و القدا f ghد2ة للمشاركdاس الحزم التمهdيتم ق •
ان والخروج منها من منطقة  g}الدخول إ¦ غرفة الط n

f� اؤە. يتم اح¶ساب الوقت المستغرق $s الذي تم f ghشاط المعúلل
التدرªــــج من وقت الرحلة.  

  
فون Uال Tunnel Time. ي`دأ وقت النفق عندما يؤدي Uدء üشغdل النظام و2àقاف  • يتم قdاس عروض المشاركون المح{|

üشغdله. وقت انتقال المسافر سيؤدي إ¦ تقلdل مقدار وقت الرحلة القاUل لالستخدام. 
  

ي و / أو المشارك. سj`ذلO3-Ozone  ومدرiوە قصارى جهدهم  • استخدام ومشاركة Tunnel Time هو مسؤولdة المش{|
لتعظdم وقت الرحلة القاUل لالستخدام ول~نه غ{g مسؤول عن أي وقت لم âستخدم.  

  
• 2جب تقد2م أي ش*اوى åشأن مقدار وقت النفق إ¦ المدير المناوب وسj`ذل O3-Ozone  قصارى جهدە لمراجعة 

n حالة تحد2د الشكوى عZ أنها صالحة، ستقوم O3-Ozone بتعªÃض 
f� .ديوdل الفdسجü استخدام نظامU الش*اوى



 Tunnel انË ا لتقديرها الخاص. تعت{� الشكوى صالحة إذا
\
n وفق

Ä{داد جز n و / أو اس{|
fبوقت نفق إضا� f ghن أو المشاركª المش{|

ا ل¶سجdل الفdديو. 
\
اؤە ، وفق $s الذي تم Tunnel Time من خمس ثواٍن من ä}¥مه أقل من أdسلü الذي تم  Time

  
  
  

 Üالقدا f ghالمشارك
  

• من أجل التأهل Ëمشارك قد2م، 2جب أن تكون قد سافرت مع O3-Ozone  خالل األشهر الستة الماضdة. 2جب علdك 
تقد2م رقم مرجnó للحجز أو شهادتك إلث`ات ذلك. 

  
اء return flyer أو عرض  PRO flyerأو  $s ق`ل  O3-Ozone first-"merمال عرضÂإ f ghجميع المشارك Z2جب ع •
 Zع "flyer" صفتكU ة أو مسجلةªسار (اضةªر) المظالتU ما لم تكن تحمل رخصة القفز  ,O3-Ozone junior عرض

   (www.tunnelflight.com) .IBA موقع
  

f اآلخ»ªن والخروج عند  ghلطف مع المشاركU استمرار. ير�� التعاملU سوف تتحرك الساعة ، Pro Flyer عند حجز وقت •
انتهاء وقت رحلتك.  

  
n حالة 

f� داد . لن يتم إصدار اس{|
\
ك من الهواء إذا رأى أن المشارك âش*ل خطرا • 2جوز للمدرب إ2قاف الرحلة أو إزالة مش{|

حدوث ذلك.  
  

n ق`ل جلسة الرحلة.  
f́ f اإلعالن عن خطة رحلتهم للمدرب المع ghالمشارك Z2جب ع •

  
f عZ األقل. سj`ذل O3-Ozone قصارى جهدە لتلبdة  ghبهم ق`ل يومªأن 2طلبوا مساعدتهم أو تدر f ghالمشارك Z2جب ع •

n أقرب فرصة متاحة إذا تعذر العثور عZ مراقب.  
f� لغ الضيوف`jالطل`ات وس

  
ا لتأ¥dد المدرب. 

\
• 2جب دفع جميع ت*الdف التدرªب عO3-Ozone Z مس`ق

  
  
  
  

صdانة غ{g متوقعة 
  

 g}انة غdا ص
\
ام جميع الحجوزات. O3-Ozone هو جهاز مd*انn(d قد يتطلب أحdان ن`ذل قصارى جهدنا لضمان إم*انdة اح{|

n تم إلغاؤها بواسطة O3-Ozone بناًء عZ توافر المواعdد وتفضdل العمdل. قد 
|́ متوقعة. قد يتم إعادة جدولة الحجوزات ال

 n
|́ تكون إعادة جدولة وقت النفق الذي تم إلغاؤە بواسطة O3-Ozone متاحة أو غ{g متاحة Uالمعدالت أو الجداول ال

وط حيثما أمكن ذلك   ا لنفس ال%$
\
تتوافق مع جدول العمdل. سj`ذل O3-Ozone  قصارى جهدە إلعادة الجدولة وفق

  
  

نت  دقة ال¶سع{g والحجوزات ع{� اإلن{|
  

n و اقت`اساتنا و نظام الحجز ع{� 
f{و n إعالناتنا و موقعنا اإلل~{|

f� قةdدق g}سعü معلومات g}نحن ن`ذل قصارى جهدنا لتوف
 g}أسعار غU تتم n

|́ . تخضع جميع المبdعات لل¶سع{g الحا¦n ومراجعة اإلدارة. لن يتم اإل2فاء Uالمبdعات ال n
f{و موقعنا اإلل~{|

  . n¦نظام الحاسب اآل n
f� أو خطأ O3-Ozone  ل أو ممثلdانت خطأ العمË حة، سواءdصح

مسؤولdات العمdل 
  



n ذلك قسائم الهدا2ا 
f� ماU) الحساب n

f� االئتمانU جميع المعلومات المتعلقةU ة االحتفاظdل مسؤولdعاتق العم Zتقع ع
ان) و é أو األرقام ال¶سلسلdة ذات الصلة حسب االقتضاء. ير�� التعامل مع  g}ان و قسائم الط g}طاقات الطiطاقات الهدا2ا وiو

دادها.   هذە العنا* Ëما لو Ëانت نقد2ة. ال 2مكن اس¶`دال العنا* المفقودة و / أو األرقام ال¶سلسلdة أو اس{|
ها أو إلغائها. ُينصح العمالء  g}عداد الحجوزات أو تغيÛما يتعلق بdة فdة استخدام معلوماتهم الشخصdيتحمل العمالء مسؤول

، أو Ëلمات مرور، أو شهادات هدا2ا، أو أ¥واد شهادات هدا2ا، أو أي  n¦ل دخول إ¦ الحاسب اآلdسجü حما2ة أي معلوماتU
معرف آخر مرت`ط UحساUات العمالء و / أو الحجوزات الخاصة بهم. استخدام أي من المعلومات لحجز أو تغي{g أو إلغاء أي 

حجوزات من ق`ل العمdل أو أي شخص آخر ، هو مسؤولdة العمdل. 
، أو الدفع غ{g المكتمل ل°س لها قdمة ولن يتم  n

fóأو البيع المل ، n
f{و ªد اإلل~{| n ال{�

f� اعهاdب ضçسå ،تم إلغاؤها n
|́ االعتمادات ال

تحقdقها تحت أي ظرف من الظروف. ستؤدي عملdات رد الم`الغ المدفوعة أو الشd*ات الموقوفة أو أي مدفوعات أخرى 
اء.   غ{g صالحة أو غ{g مكتملة إ¦ إلغاء عملdة ال%$

  
  

الصور و الفdديوهات 
  

اؤها أو  $s تم n
|́ وط وأح*ام الصور و الفdديوهات: تظل حقوق الطبع و الú%$ لمقاطع الفdديو والصور الفوتوغرافdة ال $s

n اللقطات والصور. و 
f� الحقU تمتلك وتحتفظ n

|́ كة O3-Ozone والهيئات ذات الصلة ال ها بواسطة O3-Ozone ل%$ g}توف
ي أو المستلم ألغراض  كة، وال 2جوز استخدامها أو إعادة إنتاجها إال من ق`ل المش{| 2مكن استخدامها ألغراض üسªÃقdة لل%$

وªــــج ألي موّرد أو أي منتجات أو خدمات خاصة  n ذلك ال{|
f� ماU ،جب عدم استخدامها ألي غرض تجاريªة وdخاصة أو محل

ا / معدات  g}امõالU ة تتعلقdحالة وجود أي مش*الت فن n
f� ير�� العلم أنه .O3-Ozone دون اإلذن المسبق لU الموّردU

الدUلجة، فال 2مكن تقد2م ضمانات ضد القفز المظnZ الداخnZ الفردي ألن التصªÃر والقفز المظnZ الداخnZ منتجان 
n يوم رحلتك. يتم توف{g مقاطع الفdديو 

f� O3-Ozone ديو المسجلة بواسطةdتم اخت`ار جميع مقاطع الفjمنفصالن. س
n يوم الفdديو UمثاUة 

f� تم اعت`ار موافقتكjمشاهدتها. س n
f� نفس اليوم، إذا كنت ترغب n

f� ن لمشاهدتهاª لجميع المش{|
داد أي م`الغ Uعد مغادرتك م*ات-نا.   موافقتك عZ أن الفdديو 2عمل U*امل طاقته. لن يتم اس{|

  
  

n أي وقت.  
f� g}وط واألح*ام للتغي تخضع ال%$

  


