
 

 
WORLDSKILLS ABU DHABI 2017 

 

Dear School Visits Coordinator, 

Thank you for your on-going cooperation as we continue to plan for your visit to WorldSkills Abu Dhabi 

2017. But before we can welcome you to the largest skills competition in the world, we need to draw your 

attention to the following terms and conditions related to your school’s visit: 

 

1. The School and its authorized representatives are solely responsible for ensuring that all personal 

information provided as part of the registration process is correct.  

2. The details provided by the authorized parties (Schools and their Representatives) will be used for 

security checks and issuing accreditation, and in case of emergency whilst at the event. Any data 

provided that is found to be fraudulent or inaccurate will cause to legal liabilities and action.  

3. Schools (and their authorized representatives) are to ensure that they have the correct policies and 

procedures in place for a visit to such an event; and that they have made appropriate provisions 

for the safety and security of the children in their care. Furthermore, the appropriate person in 

charge of the visit group is solely responsible for the behaviour of their entire group whilst visiting 

WorldSkills Abu Dhabi 2017.  

4. No liability whatsoever will be accepted by WorldSkills Abu Dhabi 2017 or WorldSkills 

International. 

 

We appreciate your attention to these terms and look forward to welcoming you to WorldSkills  Abu Dhabi 

2017. 

 

Kind regards, 

 

School Visits Team 

WorldSkills Abu Dhabi 2017 

 

 



 

 

 

 2017ظبي مسابقة المهارات العالمية أبو

 

 ،منسقو الزيارات المدرسية األعزاء
 

العالمية لزيارتكم إلى مسابقة المهارات  نود أن نعبر لكم عن شكرنا على تعاونكم المستمر حيث أننا ال نزال نخطط

ولكن قبل أن نتمكن من الترحيب بكم في أكبر مسابقة للمهارات في العالم نحتاج إلى لفت انتباهكم  .2017 أبوظبي

  كما يلي: ة مدارسكم للمسابقةألحكام المتعلقة بزيارإلى الشروط وا

 

تتحمل المدرسة وممثلوها المخولون وحدهم مسؤولية ضمان صحة كافة المعلومات الشخصية المقدمة  .1

  ملية التسجيل.كجزء من ع

ءات التفتيش سيتم استخدام المعلومات التي تقدمها األطراف المخولة (المدارس وممثلوها) لدواعي إجرا .2

الدخول، وفي حاالت الطوارئ خالل الفعالية. أي معلومات مقدمة يتبين أنها مضللة  ريحاألمني وإصدار تصا

 أو غير دقيقة ستتسبب في فرض التزامات أو إجراءات قانونية. 

على المدارس (وممثليها المخولين) ضمان قيامها بتطبيق السياسات واإلجراءات الصحيحة لزيارة مثل هذا  .3

 عالوة على ذلك، ة األطفال الموجودين في رعايتها.المناسبة ألمن وسالمالحدث، وضمان اتخاذها األحكام 

المجموعة يتحمل الشخص المناسب المسؤول عن المجموعة التي تجري الزيارة وحده مسؤولية سلوك 

  .2017مسابقة المهارات العالمية أبوظبي  بأكملها أثناء زيارة

 أو مسابقة المهارات العالمية أي مسؤولية كانت. 2017بو ظبي ألن تقبل مسابقة المهارات العالمية  .4

 

 

 .2017نقدر اهتمامكم بهذه الشروط ونتطلع إلى استضافتكم في مسابقة المهارات العالمية أبوظبي 

 

 

 ،أطيب التحيات

  

 فريق الزيارات المدرسية

 2017مسابقة المهارات العالمية أبو ظبي  

 

  

 


