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الموضوع :الموضوع : مخيم التطوع لبرنامج وسام كشافي العالم
المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب :المصاحيب :المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4المصاحيب : 4 استمارة مشاركة 

من  الثانية  المرحلة  يمثل  الذي  التطوع   مخيم  تنظم  بتونس  العالم  وسام كشافي  قاعدة  أن  إعالمكم  يسرني 
مراحل الحصول على الوسام.

المحور: البيئة ( غرس 4000 شجرة قصد إعادة تشجير  قرابة 20 هكتار من غابة الزوارع التي تعرضت لحريق 
هائل سنة 2002)

التاريخ : من 24 أوت 2012 إلى 06 سبتمبر 2012
المكان : مركز التخييم واالصطياف بشط الزوارع من معتمدية نفزة بوالية باجة

معلوم المشاركة : سبعون دينارا (70د) ترسل وجوبا عبر الحساب الجاري للبريد للجمعية: 16/66
عدد المشاركين: 60 (بالنسبة للمشاركين الجدد سيقع تنظيم مخيم استكشاف بالتوازي ) 

www.scout-tunisien.org التسجيل : يقع اعتماد التسجيل عبر الموقع االلكتروني للجمعية

 مع وجوب إرسال نسخة ضوئية لمطلب المشاركة ممضاة من طرف قائد الجهة ونسخة ضوئية من الحوالة البريدية 
scouts.du.monde.tunisie@gmail.com :إلى البريد االلكتروني التالي

مالحظات هامة :
- يتحمل المشارك مصاريف تنقله 

- ضرورة اصطحاب الزي الرسمي
- يصطحب المشارك جميع مستلزماته (لوازم األكل والنوم والتخييم)

- ضرورة اصطحاب الزي الرسمي
- يصطحب المشارك جميع مستلزماته (لوازم األكل والنوم والتخييم)

- ضرورة اصطحاب الزي الرسمي

- اصطحاب اللباس التقليدي إن أمكن

آخر أجل لتأكيد المشاركة 30 جوان 2012 وسيقع قبول المشاركين حسب أسبقيتهم في التسجيل.

إلى األخوة:
قـادة الجهـات

والسالم
المفوض الدولي
مهدي بن خليل

اطلعت عليه
القائد العام

علي فتح اهللا

1515 ماي  ماي 20122012
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مطلب ترشح للمشاركة في مطلب ترشح للمشاركة في 
مخيم التطوع لبرنامج كشافي العالم

 أوت إلى 6 سبتمبر 2012 بغابة الزوارع بنفزة باجة
مخيم التطوع لبرنامج كشافي العالم

 أوت إلى 
مخيم التطوع لبرنامج كشافي العالم

من 24

الوحدة : ............................. الفوج : ............................. الجهة : .............................

االسم : ..............................................    اسم األب : .........................................    اللقب : .............................................

 4الجهة : ..............................................    الفوج : ..............................................    الوحدة : ...........................................    4الجهة : ..............................................    الفوج : ..............................................    الوحدة : ...........................................   

تاريخ الوالدة : .....................................    مكانها : ............................................    المستوى التعليمي : ............................

العنوان الشخصي : ..........................................................................................   الترقيم البريدي : 

رقم الهاتف الشخصي : ...../...../...../...../...../...../...../...../                                 المحمول : ...../...../...../...../...../...../...../...../

البريد األلكتروني : ..................................................................... الفايس بوك : .............................................................

المستوى التدريبي : .....................................................................................................................................................

حرر في : ..... /..... /.......... بــ ........................................

قائد الجهة
المالحظات و اإلمضاء

المعني باألمر
اإلمضاء
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