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إىل األخوة :
قادة وقائدات األقسام
قـادة الجهـات
قادة األفواج
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املوضوع  :حول اختيار مرشحني للمشاركة يف الجمبوري الوطني الدمناريك.
املصاحيب  :مطلب مشاركة.
تحية كشفية وبعد،
سيتم إختيار مشاركني إثنني للمشاركة يف الجمبوري الوطني الدمناريك واملساهمة يف تنشيط ورشة حول
يف إطار مرشوع قادة املستقبل ّ
الرشاكة التونسية الدمناركية وذلك حسب املعطيات التالية :
 التاريخ  :من  22إىل  27جويلية .2017 املكان  :مدينة سوندربرغ الدمنارك. معلوم املشاركة  250 :دينار (كمساهمة يف تكاليف التأشرية والتأمني والسفر واإلقامة والتنقل).رشوط املشاركة :
 السن  :بني  18و  26سنة. منخرط بالكشافة التونسية ملدّة  3سنوات عىل األقل. املشاركة الفاعلة يف أحد أنشطة مرشوع قادة املستقبل. القدرة عىل تسيري ورشة باللغة األنقليزية. له (ا) تجربة يف أنشطة يف مجال املواطنة. له(ا) جوار سفر صالح إىل فيفري .2018ملف الرتشح :
 مطلب مشاركة. تقديم ملحة باللغة األنجليزية حول مشاركته يف أنشطة مرشوع قادة املستقبل وأنشطة املواطنة (صفحتان عىل األقل). تقديم مذكرة فنية لنشاط يعرف بالبالد التونسية. صورة من جواز السفر.عىل كل الراغبني يف الرتشح ارسال مطالبهم عرب الربيد األلكرتوين  contact.scoutstunisiens@gmail.comوحدد يوم  15جوان
 2017كأخر أجل لقبول الرتشحات.
ويف انتظار ذلك ،تقبلوا فائق عبارات التحية والتقدير.

اطلعت عليه
القائد العام
وحيد العبيدي

العالقات الخارجية :

والسالم
املفوض الدويل
فوزي الشاوش

صورة
شخصية

مطلب ترشح للمشاركة
في الجامبوري الوطني الدنماركي

الجهة ............................. :

الفوج ............................. :

الوحدة ............................. :

االسم  .............................................. :اسم األب  ......................................... :اللقب ............................................. :
تاريخ الوالدة  ..................................... :مكانها  ............................................ :المستوى التعليمي ............................ :
العنوان الشخصي  .......................................................................................... :الترقيم البريدي :
المحمول /...../...../...../...../...../...../...../..... :

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

البريد األلكتروني ..................................................................................................................................................... :
رقم جواز السفر  ........................................................... :تاريخ انتهاء الصلوحية ......................................................... :
المستوى التعليمي ...................................................... :

المهنة ............................................................................ :

أعبر عن استعدادي للترشح للمشاركة في الجامبوري الوطني الدنماركي ،وأتعهد بااللتزام بضوابط المشاركة ،وتجدون طي هذه االستمارة
صور ضوئية حديثة من جواز السفر وصورة شخصية.
حرر في  ........../ ...../ ..... :بــ ........................................
قائد الجهة
المالحظات و اإلمضاء

العالقات الخارجية :

قائد القسم
المالحظات و اإلمضاء

المعني باألمر
اإلمضاء

