 22نوفمبر 2017

إىل األخوات القائدات :
قادة األفواج
قائدات الباقات

املوضوع  :نظام الجودة للباقات «البتلة ال ّذهب ّية».
تح ّية إرشاد ّية،
عمال منه عىل اإلرتقاء باملستوى الفنّي لباقات الزّهرات من خالل توفري ّ
كل مق ّومات الباقة النّاجحة والفاعلة يف محيطها ،وضع قسم الزّهرات برنامجا
ّ
ّ
خاصا بباقات الزّهراتّ .
لكل الباقات الحقّ يف املشاركة يف برنامج»البتلة الذهب ّية» الذي ميت ّد طيلة املوسم الكشفي .2018/2017
للجودة ّ
عىل الباقات ال ّراغبة يف املشاركة إبداء إستعدادها من خالل إرسال إستامرة اإلنضامم عىل الربيد اإللكرتوين للقسم :
Branche.fleurettestunisie@gmail.com
رشوط املشاركة :
الزّيّ ال ّرسمي		
.1
			
التّسجيل
.2
		
إداريات الباقة
.3
		
السداسيات
.4
أركان ّ
			
األهداب
.5
		
أنشطة املف ّوض ّية
.6
املستوى التّدريبي إلطار الباقة
.7
		
املسك املايل للباقة
.8
			
العضو ّية
.9
			
الربمجة
.10
			
املخ ّيامت
.11

زي الئق (منديل القسم أصفرو ذو حاشية زرقاء داكنة).
وجوب تسجيل الباقة قبل اآلجال
كاملة ّ
ومنظمة
إعداد زهرات ّ
الخاص بسداسيهنّ ( 4أركان)
كل سدايس لل ّركن
ّ
توفري أهداب القائدات والزّهرات (العريفات واملساعدات)
رضورة املشاركة بأنشطة املف ّوض ّية
متحصلة عىل ّ
الشارة الخشب ّية
قائدة الباقة
ّ
إستقاللية املسك املايل للباقة
عدد الزّهرات بالباقة  24زهرة ( 4سداسيات)
إعداد ّ
السنو ّية و الربامج ّ
الشهر ّية للباقة
الخطة ّ
خاص بالباقة (مخ ّيم ربيع/شتاء/صيف)..
تنظيم مخ ّيم ّ

خاص بالباقات القادرة عىل إعداد مرشوع (مورد) مايل خاص بالباقة.
 هنالك إمتياز ّمالحظة  :مينح وسام «البتلة ال ّذهب ّية» للباقات املتم ّيزة التي تتو ّفر فيها الرشوط املذكورة أعىل املنشور.
نع ّول عىل تفهّمكنّ وتعاونكنّ قائدايت .زهراتنا...لحن حياتنا

اطلعت عليه
القائد العام
وحيد العبيدي

والسالم
قائدة قسم الزهرات
خولة الطرابليس

قسم الزهرات :
branche.ﬂeurettestunisie@gmail.com

إستامرة اإلنضامم إىل نظام الجودة للباقات
«البتلة ال ّذهب ّية»

الجهة  ................................................................ :الفوج ................................................................ :
الباقة  ................................................................ :تاريخ تسجيلها .................................................... :
العنوان .......................................................................................................................................... :
 ...........................................................................الرتقيم الربيدي ................................................... :
أنا القائدة  ............................................................ألتزم كقائدة باقة ..................................................
باملشاركة يف برنامج «البتلة ال ّذهب ّية للباقات» حسب ّ
الصادر يف املوضوع.
الشوط املنصوصة باملنشور ّ
رقم الهاتف  ......................................... :الربيد األلكرتوين ................................................................. :

قطفا يانعا
زهراتنا...لحن حياتنا

قسم الزهرات :
branche.ﬂeurettestunisie@gmail.com

