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بطولة مدارس الناصرة التاسعة للشطرنج
السبت  25آذار 2017
---------------------------------------الناصرة في 18.01.2017
حضرة
مدير /ة المدرسة المحترم/ة

طابت اوقاتك،
يسرنا بهذا ارفاق تفاصيل "بطولة مدارس الناصرة التاسعة للشطرنج".
يُرجى من المدرسة التي يرغب طالبها في االشتراك في هذه البطولة تعبئة نموذج خاص لكل
طالب ،ونموذج تركيز الطالب المشاركين وارسالها بحسب التفاصيل المبينة في المنشور
المرفق.

وشكرا على تعاونكم
نأمل مشاركتكم
ً
باحترام
بلدية الناصرة
دائرة المراكز الجماهيرية
(ثقافة ،رياضة وشباب)
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بطولة مدارس الناصرة التاسعة للشطرنج
السبت  25آذار 2017
---------------------------------------الناصرة في 18.01.2017
عطفا ً على رسالتنا السابقة بخصوص بطولة مدارس الناصرة التاسعة للشطرنج ،فإننا نورد
فيما يلي تفاصيل تلك البطولة.
المكان

:

المدرسة المعمدانية في الناصرة .

الموعد

:

السبت  ،25.03.2017ابتدا ًء من الساعة التاسعة صبا ًحا وحتى ساعات بعد الظهر
(التجمع عند الساعة  8:30صبا ًحا).
 -مجموعة طالب الصفوف األول حتى الثالث.

مستويات البطولة :

اربعة مستويات :

عدد الجوالت :

خمس جوالت لكل العب (حوالي  25دقيقة لكل جولة)

التسجيل للبطولة :

رسوم االشتراك للطالب  30ش.ج. .

 مجموعة طالب الصفوف الرابع حتى السادس. مجموعة طالب الصفوف السابع حتى التاسع. -مجموعة طالب الصفوف العاشر حتى الثاني عشر.

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

:

يجب على كل طالب ان يُحضر لعبة الشطرنج الخاصة به.

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

بلدية الناصرة
دائرة المراكز الجماهيرية
( ثقافة ،رياضة وشباب )
----------- ----------------------------- -------------------------دور المدرسة المشاركة:

المدرسة المعمدانية في الناصرة

االشتراك في البطولة يتم فقط بواسطة المدارس ،ويطلب من المدرسة
المشاركة ارسال قوائم الطالب الراغبين في االشتراك ونماذج التسجيل
حتى موعد اقصاه .28.02.2017

 نرجو ارسال قائمة المشتركين ال ُمركزة ،مطبوعة ومحوسبة ،إلى البريد االلكتروني الخاص
بال ُمركزة.henolulu@gmail.com :

كذلك يُطلب ارسال معلم/ة مرافق/ة للطالب خالل يوم البطولة ،وال يُسمح لألهل بدخول غرف او قاعة
المباريات او المنطقة المجاورة لها.
يحق لمنظمي البطولة عدم اشراك اي العب لم يستوف شروط القبول (تعبئة طلب اشتراك ،تسجيل ودفع
ضا احضار لعبة شطرنج خاصة بالطالب يوم البطولة).
رسوم التسجيل حتى الموعد المحدد واي ً
طاقم التحكيم  :يُعيّن طاقم التحكيم من قبل بلدية الناصرة ،وكل اعتراض على قرارات هذا الطاقم يتم توجيهها
الى رئيس الطاقم.
توزيع الجوائز  :يتم توزيع الجوائز على المدارس المشاركة وعلى الطالب الفائزين بعد ظهور نتائج
المباريات وبمشاركة بلدية الناصرة والمدرسة المعمدانية.

لمزيد من التفاصيل يُرجى االتصال مع مركزة البطولة في المدرسة المعلمة هناء لولو ،052-8245564:
.04-6554080
نأمل مشاركتكم ،وشكرا ً على تعاونكم.
باحترام
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بطولة مدارس الناصرة التاسعة للشطرنج
السبت  25آذار 2017
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نموذج اشتراك وتسجيل للمدرسة
محوسبة الى فاكس رقم.henolulu@gmail.com ،04-6579994 :
اسم المدرسة المشاركة __________________ :
المعلم/ة المسؤول/ة

__________________ :

رقم الهاتف الخلوي

__________________ :

االسم الثالثي للطالب/ة

الصف

رقم الهاتف
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السبت  25آذار 2017
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طلب اشتراك وتسجيل
االسم الشخصي للطالب/ة_____________:
اسم العائلة______________ :
رقم الهوية____________________:
تاريخ الميالد_________________ :
رقم هاتف المدرسة_________________ :

اسم المدرسة___________________:
الصف_____________:
اسم ولي االمر___________________:

رقم هاتف /خلوي األهل_________________ :

رقم هوية ولي االمر____________________:
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  25.03.2017في المدرسة
المعمدانية في الناصرة.
معل وم لدي ان اشتراك ابني/ابنتي في البطولة المذكورة مشروط باستالم منظمي هذه البطولة طلب االشتراك
والتسجيل حتى موعد اقصاه  ،28.02.2017ودفع رسوم االشتراك ،مبلغ  30شاقل ،للمشاركة في تغطية
رسوم البطولة ،وان طلب االشتراك والتسجيل وكذلك دفع رسوم االشتراك سيتم بواسطة المدرسة التي يدرس
بها ابنى/ابنتي.
مع االحترام
_____________
االسم

_______________ ___________
التوقيع

التاريخ
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مسابقة التصوير الثامنة لمدارس الناصرة
"الناصرة في عيون ابنائها"
-----------------------------------------بالتعاون بين دائرة الثقافة ،الرياضة والشباب في بلدية الناصرة والمدرسة المعمدانية في الناصرة تم االعالن
عن "مسابقة التصوير الثامنة " لطالب المدارس في الناصرة تحت اسم
"الناصرة في عيون أبنائها"
اهداف المسابقة:
 تشجيع وتطوير هواية التصوير بين طالب المدارس في مدينة الناصرة. تشجيع طالب المدارس على توثيق المشاهد الحياتية في المدينة. زيادة انتماء طالب المدارس الى بلدهم عن طريق تطوير هذه الهواية.تُصنف الصور التي يمكنها المشاركة في المسابقة في هذا العام الدراسي في فئتين:
 " .1الناصرة" (بنائها ،مواقعها ومناسباتها)
 .2فئة صور ذات مواضيع عامة يختارها الطالب (كمناظر طبيعية ،غروب-شروق ،قديم  -جديد
وغيرها).
توزع جوائز على الصور الفائزة من الفئتين التي تختارها لجنة مهنية محايدة يوم الجمعة
 .26.05.2017كذلك يتم عرض الصور الفائزة في معرض خاص يقام في مركز محمود درويش
الثقافي في الناصرة خالل شهر ايار .2017
شروط المسابقة:
 .1المسابقة معدة لطالب الصفوف الرابع حتى السادس ومن السابع حتى الثاني عشر في جميع مدارس
الناصرة.
 .2يحق للطالب ارسال صورة واحدة وحتى اربع صور الى المسابقة.
 .3حجم الصورة ال يقل عن  1 megabyteاو ذات كثافة تصوير مقدارها .72 DPI
 .4يحق لراعيتي المسابقة تأجيل الموعد النهائي الرسال الصور اذا ما رأت حاجة لذلك.
 .5يختار الطالب بنفسه الفئة التي يرغب بوضع صورته او صوره بداخلها.
 .6تختار لجنة التحكيم الصور الفائزة خالل نهاية شهر نيسان .2017
الناصرة في  18كانون ثاني 2017
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مسابقة التصوير الثامنة لمدارس الناصرة
"الناصرة في عيون ابنائها"
نموذج اشتراك لسنة 2016/2017
----------------------------------------االسم الشخصي للطالب/ة _____________:اسم االب _______:اسم العائلة___________:
تاريخ الميالد_______________:
العنوان :اسم/رقم الشارع ________:رقم البيت ________:البلدة_______________:
الرمز البريدي____________:
تلفون البيت _____________:تلفون محمول____________________:
اسم المدرسة(االسم الرسمي) _____________________:الصف______________:
عنوان المدرسة_________________________:
اسم المعلم/ة المسؤول/ة في المدرسة عن المسابقة__________________:
الصور المرسلة الى المسابقة:
.1فئة صور " الناصرة"

عنوان الصورة

.2فئة المواضيع العامة

________________

_________________

______________

________________

_________________

______________

________________

_________________

______________

________________

_________________

______________

تُرسل الصورة او الصور على  CDبواسطة المدرسة المشاركة الى العنوان التالي:
المدرسة المعمدانية
مسابقة التصوير الثامنة لمدارس الناصرة – "الناصرة في عيون ابنائها"
ص.ب ، 20 .الناصرة 16000
الموعد النهائي الرسال الصور الى عنوان المسابقة هو 31.03.2017
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دائرة المراكز الجماهيرية
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تصريح:

انا الموقع ادناه اصرح بهذا ان تعليمات المسابقة معلومة لدي وانا افهمها واقبلها .واصرح بهذا بما يلي:
 ------انا صاحب فكرة الصور التي ارسلتها الى المسابقة. ------صورت شخصيًا الصور اتي ارسلتها الى المسابقة.جر اي تعديل ،او تنسيق للصور التي ارسلتها الى المسابقة بواسطة الكومبيوتر او غيره.
 ------لم يُ َ ------اسمح للمؤسستين الراعيتين للمسابقة ،دائرة الثقافة ،الرياضة والشباب في بلدية الناصرة والمدرسةالمعمدانية في الناصرة ،استعمال الصور التي ارسلتها الى المسابقة بدون تحديد او شروط او مقابل.

التاريخ _____________________ :اسم الطالب الكامل_____________________ :
توقيع الطالب __________________ :اسم وتوقيع ولي االمر___________________ :

