
  
  

  

  

  

HHEEAALLTTHH  &&  FFIITTNNEESSSS  CCEENNTTEERR  

PPRROOGGRRAAMM  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  FFOORRMM  
  

  

NNAAMMEE::                  PPRROOGGRRAAMM::            ______________    

                

                                                                                                                                                                                                                                  DDAAYY  AANNDD  TTIIMMEE  OOFF  PPRROOGGRRAAMM::        ________________                        

AADDDDRREESSSS::                      

  

                        PPHHOONNEE::  DDAAYY          ________________      

  

  

EE--MMAAIILL  AADDDDRREESSSS::              

  

PPLLEEAASSEE  CCHHEECCKK  BBOOXX  IIFF  YYOOUU  WWOOUULLDD  LLIIKKEE  TTOO  RREECCEEIIVVEE  NNOOTTIICCEESS  BBYY  EE--MMAAIILL      

  

MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  SSTTAATTUUSS::  ((CCiirrccllee  oonnee))        SSIILLVVEERR  &&  FFIITT                                      RREENNEEWW  AACCTTIIVVEE                                          SSIILLVVEERR  SSNNEEAAKKEERRSS    

  

NNYYCCCC  SSTTUUDDEENNTT    NNYYCCCC  SSTTUUDDEENNTT  SSPPOOUUSSEE    AADDUULLTT  NNOONN--MMEEMMBBEERR                    AADDUULLTT  MMEEMMBBEERR    

  

        

  

MMEEDDIICCAALL  IINNSSUURRAANNCCEE  CCAARRRRIIEERR              

      

NNAAMMEE  OOFF  IINNSSUURREEDD                

  

EEMMEERRGGEENNCCYY  CCOONNTTAACCTT              

  

TTEELLEEPPHHOONNEE                

  

  

TThhee  nnaammeedd  aapppplliiccaanntt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee    aabboovvee--mmeennttiioonneedd  pprrooggrraamm  iiss  rreeggiisstteerriinngg  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  cceerrttaaiinn  aaccttiivviittiieess  rreeqquuiirree  aa  mmiinniimmuumm  

lleevveell  ooff  ffiittnneessss  aanndd  hheeaalltthh  ((pphhyyssiiccaall,,  mmeennttaall,,  aanndd  eemmoottiioonnaall))  aanndd  eeaacchh  ppeerrssoonn  hhaass  aa  ddiiffffeerreenntt  ccaappaacciittyy  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthheessee  aaccttiivviittiieess..  

  

TThhee  aabboovvee  nnaammeedd  ppaarrttiicciippaanntt  wwaarrrraannttss  bbeeiinngg  pphhyyssiiccaallllyy  ffiitt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  uunnddeerrssttaannddss  tthhee  cchhooiiccee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  bbrriinnggss  wwiitthh  iitt  tthhee  aassssuummppttiioonn  ooff  

tthhoossee  rriisskkss  aanndd  rreessuullttss  wwhhiicchh  aarree  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  

TThheeyy  ffuurrtthheerrmmoorree  wwaaiivvee  aanndd  rreelleeaassee  tthhee  NNoorrtthheeaasstt  CCoolllleeggee  aanndd  tthheeiirr  ssttaaffff  ffrroomm  aallll  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  iinnjjuurriieess  wwhhiicchh  mmaayy  ooccccuurr  wwhhiillee  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  

aabboovvee  pprrooggrraamm  aanndd  wwiillll  hhoolldd  tthhee  NNoorrtthheeaasstt  CCoolllleeggee  aanndd  iittss  ssttaaffff  hhaarrmmlleessss  ffoorr  aallll  mmeeddiiccaall  eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd..  

  

NNOONN--MMEEMMBBEERR  AATTHHLLEETTIICC  CCEENNTTEERR  UUTTIILLIIZZAATTIIOONN  PPRRIIVVIILLEEGGEESS  

  

TThhee  NNoorrtthheeaasstt  CCoolllleeggee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  &&  FFiittnneessss  iiss  pplleeaasseedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  tthhee  aabboovvee--nnaammeedd  iinnddiivviidduuaall  ttoo  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnaall  pprrooggrraamm  lliisstteedd  aabboovvee..  

  

IInn  ddooiinngg  ssoo,,  tthheerree  aarree  aa  ffeeww  AAtthhlleettiicc  CCeenntteerr  ffaacciilliittyy  rruulleess  wwhhiicchh  nneeeedd  ttoo  bbee  aaddhheerreedd  ttoo::  

TThhee  ppaarrttiicciippaanntt  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprreesseenntt  tthheeiirr  vvaalliidd  pprrooggrraamm  ppaassss  ttoo  tthhee  ffrroonntt  rreecceeppttiioonn  ddeesskk  uuppoonn  eenntteerriinngg  tthhee  ffaacciilliittyy  ffoorr  eeaacchh  sscchheedduulleedd  ccllaassss..    

PPaasssseess  wwiillll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  aatt  yyoouurr  ffiirrsstt  ccllaassss..  

TThhee  nnaammeedd  pprrooggrraamm  ppaarrttiicciippaanntt  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  oonnllyy  tthhee  pprrooggrraamm  tthheeyy  hhaavvee  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  oonn  tthhee  ggiivveenn  ddaatteess,,  ttiimmeess  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  

pprrooggrraamm..  

AAtthhlleettiicc  CCeenntteerr  pprriivviilleeggeess  wwiillll  nnoott  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ppaarrttiicciippaanntt..  

CChhiillddrreenn  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  iinnttoo  ccllaasssseess  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  rreeggiisstteerreedd  ffoorr..  

  

UUssee  ooff  tthhee  AAtthhlleettiicc  CCeenntteerr  iiss  aa  pprriivviilleeggee..    AAcccceeppttaabbllee  ccoonndduucctt  mmuusstt  bbee  oobbsseerrvveedd  aatt  aallll  ttiimmeess..    AAnnyyoonnee  vviioollaattiinngg  ppoolliicciieess,,  mmiissuussiinngg  eeqquuiippmmeenntt  oorr  

eennggaaggiinngg  iinn  iinnaapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorr,,  iinncclluuddiinngg  vveerrbbaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  aabbuussee  ooff  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ppaattrroonnss  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  iimmmmeeddiiaattee  rreemmoovvaall  aanndd  lloossss  ooff  

pprriivviilleeggeess..    NNoo  rreeffuunnddss  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd..  

  

II  hhaavvee  rreeaadd  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aabboovvee  AAtthhlleettiicc  CCeenntteerr  ffaacciilliittyy  rruulleess  ccoonncceerrnniinngg  mmyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  aabboovvee  nnaammeedd  pprrooggrraamm..  
  

  

SSIIGGNNAATTUURREE                  DDAATTEE            


