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الكشفي العالمي الخامس والعشرين واسترداد رسوم  جامبوريال رسوم المشاركة في فترة دفع تمديد

 المشاركة

 
. تمديد فترة دفع مبلغ اإليداع1  

 لمشاركة فيمن االكشافة  حتى يتمكن فرصال منح المزيد منل 2023فبراير  28إبالغكم أنه تم تمديد الموعد النهائي لدفع الودائع إلى  نود
في المائة( 10)تشمل الرسوم اإلضافية بنسبة  المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين   

2023ديسمبر  31األجل الماضي:   

2023اير فبر 28آخر أجل للتسجيل:   

 

الخامس والعشرينالجامبوري في  ةمشارك هاراعتبا هي الوحيدة التي سيتم فبراير 28دفع الوديعة بحلول ست الوفود التي   

( 9جرينتش +  ،استناًدا إلى توقيت سيول كوريا ) 

 
استرداد رسوم المشاركة معايير  

 

 المعايير اإلضافية السترداد رسوم المشاركة

 

األصلي )اإليداع + الرصيد( المعيار  
، رسوم المشاركة غير قابلة لالستردادمبدئيا  

سترداداالفسنقوم برد المبلغ )اإليداع + الرصيد( باستثناء رسوم ، الحكومة الكورية تأشيرة السفر من طرف رفض في حال تم، لكن  
السترداد األموال تقديم إثبات تقديم التأشيرة ورفضها في الوقت المناسب من أجل التأهل يجب * . 

 

 
، فسنقوم بتسوية واسترداد رصيد رسوم المشاركة المتبقية )اإليداع + ما كفيروس كورونا إلى ذلك، إذا تم إلغاء الحدث بسبب جائحة باإلضافة

فقا للعقد وقت التسوية فإن المبلغ المحسوب بوصفه المبلغ الذي سيدفع و وللعلم،. الرصيد( باستثناء تكلفة رسوم المشاركة المستثمرة بالفعل

 يعتبر أيضا التكلفة المستثمرة سابقا

 
لن تسترد أي مبلغ من أي نوع مقابل العدد المقابل. وهذا يعني ف، بعد أن دفعت الوديعة، عدد أعضاءها التي واجهت نقصانا في فودلوبالنسبة ل

أيًضاأنه من اآلن فصاعدًا، لن يكون هناك اعتبار لتحويل المبلغ إلى الرصيد  . 



 

 
 

إضافية معايير  

المشاركة في المخيم بسبب  كعدم القدرة على المغايرةلسياسة الحكومة في جمهورية كوريا، سنبلغكم بمعايير استرداد إضافية للحاالت  نظًرا

فحص فيروس كورونا إيجابية نتيجةالحجر الصحي بسبب    

 
الخامس  الجامبوريعدم المشاركة في  مإلى كوريا، وقررت موصولك بعدبسبب الحجر الصحي ع الجامبوريعند موقع ل يتسجتقوموا باللم  إذا

المعنية.  جمعية الكشفية الوطنيةن إجمالي المشارك المدفوع لل% م10الرصيد في غضون من % 20والعشرين بعد الحجر الصحي، فسنعيد 

تقريب األرقام العشرية نيمكعند حساب عدد األشخاص المؤهلين السترداد األموال،   

 
بعد فترة الحجر الصحي المناسبة لسياسة الحكومة الكورية في  مبعد ذلك، أو عدت ممن إصابتك مفي الموقع وتأكدت موسجلت مقد دخلت مإذا كنت

يتم رد أي من المبالغذلك الوقت، فلن   

 
قمتم بالعزل الذاتي حتى لو  أي مبالغ حكومة الكورية، فلن يتم استردادإذا تم رفع التزام الحجر الصحي بسبب تغيير في سياسة ال ،ملمعلوماتك

التأكيد بعد  

 
< المسترد لكل شخص حسب الفئة المبلغ   > 

 

 المجموعة
المسترد المبلغ الرصيد  (20٪) 

KRW USD KRW USD 

D 730,000 638 146,000 128 

C 370,000 325 74,000 65 

B 250,000 213 50,000 43 

A 70,000 56 14,000 11 

. الوون الكوري/الدوالر األمريكياألموال على أساس عملة الدفع رد  
 

في أي حالة أخرى دفع المبالغفهم أنه ال يمكننا تال يرجى . 
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