بلدية الناصرة
دائرة المراكز الجماهيرية
( ثقافة  ,رياضة وشباب )
---------------------------------------- --------------------------

المدرسة المعمدانية في الناصرة

بطولة مدارس الناصرة السابعة للشطرنج
السبت  21آذار 2015
---------------------------------------الناصرة في 6026.2.60.
تفاصيل البطولة:
المكان

:

المدرسة المعمدانية في الناصرة 2

الموعد

:

السبت  ، .02632.60.ابتدا ًء من الساعة التاسعة صبا ًحا ً وحتى ساعات بعد الظهر
(التجمع عند الساعة  0336صباحًا)2
اربعة مستويات  - 3مجموعة طالب الصفوف البستان حتى الثالث2

مستويات البطولة :

 مجموعة طالب الصفوف الرابع حتى السادس2 مجموعة طالب الصفوف السابع حتى التاسع 2 مجموعة طالب الصفوف العاشر حتى الثاني عشر2عدد الجوالت :

خمس جوالت لكل العب (حوالي  ..دقيقة لكل جولة)

التسجيل للبطولة :

رسوم االشتراك للطالب  36ش2ج2 2

كل مشترك يحصل على شهادة اشتراك وبلوزة البطولة ،وشهادات تقديرية وجوائز
:
الجوائز
نقدية رمزية للفائزين والفائزات االوائل ،وتحصل المدارس المشاركة على شهادة اشتراك2
* المدرسة المعمدانية تضمن للمشتركين وجبة خفيفة2
مستلزمات

:

يجب على كل طالب ان يُحضر لعبة الشطرنج الخاصة به2

 2ال يُقبل اي طلب مشاركة بعد الموعد النهائي للتسجيل 2ولن يُسمح ألي طالب بالمشاركة بالبطولة ان لم
يُحضر لعبة الشطرنج الخاصة به في يوم البطولة2

دور المدرسة المشاركة:

االشتراك في البطولة يتم فقط بواسطة المدارس ،ويطلب من المدرسة
المشاركة ارسال قوائم الطالب الراغبين في االشتراك ونماذج التسجيل
حتى موعد اقصاه 2062632.60.
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كذلك يُطلب ارسال معلم/ة مرافق/ة للطالب خالل يوم البطولة ،وال يُسمح لألهل بدخول غرف او قاعة
المباريات او المنطقة المجاورة لها2
يحق لمنظمي البطولة عدم اشراك اي العب لم يستوف شروط القبول (تعبئة طلب اشتراك ،تسجيل ودفع
رسوم التسجيل حتى الموعد المحدد وايضًا احضار لعبة شطرنج خاصة بالطالب يوم البطولة)2
طاقم التحكيم  3يُعيّن طاقم التحكيم من قِبل بلدية الناصرة ،وكل اعتراض على قرارات هذا الطاقم يتم توجيهها
الى رئيس الطاقم2
توزيع الجوائز  3يتم توزيع الجوائز على المدارس المشاركة وعلى الطالب الفائزين بعد ظهور نتائج
المباريات وبمشاركة بلدية الناصرة والمدرسة المعمدانية2

لمزيد من التفاصيل يُرجى االتصال مع مركزة البطولة في المدرسة المعلمة هناء لولو ،6..-0.8..083
268-0..8606
نأمل مشاركتكم ،وشكراً على تعاونكم2
باحترام
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نموذج اشتراك وتسجيل للمدرسة
الى فاكس رقم68- 0.95558 3
اسم المدرسة المشاركة __________________ 3
المعلم/ة المسؤول/ة

__________________ 3

رقم الهاتف الخلوي

__________________ 3

االسم الثالثي للطالب/ة

الصف

رقم الهاتف
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طلب اشتراك وتسجيل
االسم الشخصي للطالب/ة_____________3
اسم العائلة______________ 3
رقم الهوية____________________3
تاريخ الميالد_________________ 3
اسم المدرسة___________________3
الصف_____________3
اسم ولي االمر___________________3
رقم هوية ولي االمر____________________3
تصريح ولي االمر
انا الموقع /ة ادناه ________________ ولي امر الطالب/ة__________ من الصف _________
اوافق على اشتراك ابني/ابنتي في بطولة مدارس الناصرة المقررة ليوم السبت  .02632.60.في المدرسة
المعمدانية في الناصرة2
معلوم لدي ان اشتراك ابني/ابنتي في البطولة المذكورة مشروط باستالم منظمي هذه البطولة طلب االشتراك
والتسجيل حتى موعد اقصاه  ،062632.60.ودفع رسوم االشتراك ،مبلغ  36شاقل ،للمشاركة في تغطية
رسوم البطولة ،وان طلب االشتراك والتسجيل وكذلك دفع رسوم االشتراك سيتم بواسطة المدرسة التي يدرس
بها ابنى/ابنتي2
مع االحترام
_____________
االسم

_______________ ___________
التوقيع

التاريخ

