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 استمارة طلب استقبال الوفد
 

 معلومات مستضيف حفل االستقبال 

 الجمعية الكشفية الوطنية 
 المنظمة لحفل االستقبال 

 مشترك مع جمعية أخرى   □ منظم باستقالل    □ نوع االستقبال 

1 

 الجمعية 
 الكشفية 
 الوطنية 
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 الجمعية 
 الكشفية 

 الوطنية 

 

  البلد   البلد 
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 الجمعية 
 الكشفية 
 الوطنية 
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 الجمعية 
 الكشفية 

 الوطنية 

 

  البلد   البلد 

معلومات المسؤ ول األول على  
 التواصل 

 الجمعية 
 الكشفية 

 :الوطنية

 :االسم العائلي  : االسم الشخصي

  :رقم الهاتف  : عنوان البريد اإللكتروني

معلومات المسؤول الثاني   
 على التواصل 

 الجمعية 
 الكشفية 

 :الوطنية

 :االسم العائلي  :االسم الشخصي

  :رقم الهاتف  : عنوان البريد اإللكتروني

 

 ترتيبات االستقبال 

 تاريخ  التنظبم المرغوب فيه 
 

 -المرجو تحديد 3 تواريخ والتواقيت  المرغوب فيها  بالترتيب بين 3 و 10 أغسطس )باستثناء 6 أغسطس(

 - سيتم توفير المكان لمدة ساعتين لكل حذث أثناء ساعات التشغيل من الـ10 صباحا  إلى 8 مساء  

 - سيتم تحديد الفترة الزمنية حسب ترتيب استالم ايتمارة الطلب

 االختيار األول للتاريخ والوقت

 (الشهر/اليوم)

(00:00~00:00) 

 االختيار الثاني للتاريخ والوقت

 (الشهر/اليوم)

(00:00~00:00) 

 االختيار الثالث للتاريخ والوقت 

 (الشهر/اليوم)

(00:00~00:00) 

 الزوار المتوقعون 

 (يمكن تقديم اختيارات متعددة)
 آخرين □    المشاركون )اليافعون( □    المشاركون )البالغون( □    زائر خاص □

 العدد التقريبي

 للزوار 
 

 اختيار خدمات التغذية 

 وكمية الطلبات 
 سعر الوحدة 

 (لكل وجبة)
15$ 20$  30$  N/A 



     الكمية

 
  (الصفحة 2/1)

 تفاصيل االستئجار 

 المساحة المستئجرة  والمعدات المتاحة 
 يرجى تحديد مساحة  واحدة من اختيارك م

 وإشارة كمية ال معدات التي تودون استئجارها 

حددوا اختياركم   تكاليف االستئجار 
 بالعالمة  

✔  
مع خدمات  
 التغذية 

دون خدمات  
 االستئجار 

 المنطقة  1
 حتى 50 شخص 

 (معدات الصوت والفيديو غير متوفرة)
 ☐ $160 دون تكاليف 

 المنطقة  2
 بين 50 و 200 شخص 

 تتضمن معدات الصوت )مكبر الصوت، مايكروفون( 
 في حال عدم تقديم طلب من أجل خدمات التغذية، سيتم محاسبة 160 دوالر بشكل منفصل 

 ☐ $160 دون تكاليف 

 المنطقة  3
 بين 200 و 500 شخص 

 تتضمن معدات الصوت )مكبر الصوت، مايكروفون، مسلط الضوء، منصة(
500$ ☐ 

 (الكمية) دون تكاليف  كراسي

 يرجى مالحظة أي متطلبات أخرى وكيفية تسيير االستقبال 

 

 يجب  ملء هذه االستمارة من طرف كل وفد )كل جمعية كشفية وطنية(، وإرسالها إلى قبل 20  ديسمبر  2022 إلى العنوان اإللكتروني التالي: 
wsjguest@scout.or.kr 
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