محافظة

صورة
فوتوغرافية
حديثة

………

مديرية التضامن االجتماعى
االدارة االجتماعية بـــ ............
النادى االجتماعى الثقافى

بـجمعية………

طلب قيد عضوية بنادى اجتماعى ثقافى
السيد  /مدير النادى
تحية طيبة

وبعد…

أرجو التكرم بالموافقة على قبول عضويتى بالنادى وبياناتى كالتالى -:
االسم……..............................................................................تاريخ الميالد
رقم البطاقة ( شخصية  /عائلية  /رقم قومى
العنوان

/

/

)………..............................................…………............

…………………………………………………………………………………………………………………………

المؤهل وتاريخ الحصول عليه  ....................................الوظيفة ..............................................
اسم ولى األمر بالنسبة للقاصر  .......................وظيفته  ............................رقم التليفون ................
ال نشاط الذى يفضله  :ثقافى (

) رياضى (

) اجتماعى (

) اخرى (

) فنى (

)

وسألتزم بتنفيذ التعليمات والنظم واللووائ الخاصوة بالنوادى وسوداد االشوتراكات التوى يقرهوا النوادى فوى المواعيود
المحددة لها .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
تحريرا فى :

/

توقيع مقدم الطلب

/

( …………………………)
قرار لجنة األشراف
قررت لجنة األشراف علوى النوادى بجلسوتها بتواريخ

/

 ( /الموافقوة  /عودم الموافقوة ) علوى قبوول عضووية

السيد .………………………………………………………………………………......................…………………… /
مدير النادى
االســـم :
التوقيع

رئيس لجنة األشراف
االســـم……………………:

……………………

التوقيع :

……………………:

……………………

محافظة ………
مديرية التضامن االجتماعى
االدارة االجتماعية بــ ...........
النادى االجتماعى الثقافى بجمعية ......

ايصال
اسوووووووووووووووووووووتلمت أنوووووووووووووووووووووا  …………………………………… /الطلووووووووووووووووووووو المقووووووووووووووووووووودم مووووووووووووووووووووون السووووووووووووووووووووو يد /
………………………….…………………….
بشووأن طل و عضوووية فووى نووادى اجتموواعى ثقووافى ب و  .....................مسووتوفيا كافووة متطلبووات الحصووول علووى الخدم و ة  ،وقيوود الطل و
/
/
برقم… …...........بتاريخ
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة /
توقيع الموظف المختص

( ) ........................

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلوس الووزرار رقوم  4248لسونة  1998فوى شوأن تيسوير إجورارات حصوول الموواطنين علوى
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طل قيد عضوية بنادى اجتماعى ثقافى بوزارة التضامن االجتماعى.
تلتووزم الجهووة اإلداريووة المعنيووة بتقووديم الخدم و ة وفق و ا لل و وارد به و ذا النموووذا الص و ادر بتاري

و خ 2006/9/1

( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظويم واإلدارة  ،ووزارة التضوامن االجتمواعى والمحافظوات ) مون تحديود
للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة إلنجازها  ،أو اإلعالن عن رأيها
فى الطل المقدم للحصول عليه

ا  -وأى مخالفة لذلك ترت المسئولية  -وذلك على النحو التالى -:

أوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة -:
 صورة مستند إثبات الشخصية ( واألصل لالطالع ) . صورة المؤهل الدراسى ( واألصل لالطالع ) . تقرير طبى يفيد الحالة الصحية لطال العضوية . عدد  2صورة فوتوغرافية حديثة .ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:
يقدم الطل مجانا وفى حالة الموافقة بتم تحصيل رسم عضوية واشتراك سنوى وفقا لما تحدده الئحة النادى
المعلنة .
ثالثا  - :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة-:
ي تم البت فى طل

العضوية بالنادى فى موعد غايته شهر من تاريخ تقديم الطل

مستوفيا المستندات

واألوراق المطلوبة .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت إى مسمى
يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية -:
المحافظة ت ........................ :
هيئة الرقابة اإلدارية المركز الرئيسى بالقاهرة ت 02 / 2902728 :
مكت الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت:

