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 طلب عضوية 
 

  بالحروف الالتينية الكبيرةالبيانات  ءملبرجاء 
 

 
   تسجيل جديد         التسجيل   بيانات تغيير          ضافي إتسجيل 

 
    20 ...................يوم  من اعتباًرا إ بموجب هذا الطلب تبدأ فترة انضمامي   

  الرياضيفالدولف في نادي  كعضو  

   ......................................................................................                            قسم

  ............................................. ياضيالرض العر   ...............  االشتراكمستوى و

  في

 

 

 
 

Halenreie 32-34 

22359 Hamburg 
 

 0406450620 هاتف رقم: 

 04064506210 فاكس رقم.

 
sv.de-info@walddoerfer  
sv.de-www.walddoerfer  

    (  ا)إذا كان معروف   يةالعضوقم ر  ...........................حوالي عام( لبالفعل ) اعضو  لقد كنت  ........................................ 
 
 

 .............................................................................................................................      االسم، االسم األول 

 ذكر  نثى/ أ                            ............................             تاريخ الميالد

 ..............................................................................................................................  ، رقم المنزل   الشارع

 ..............................................................................................................................  لمدينةالبريدي، ا مزالر

 ........................................................... العملهاتف    ...............الهاتف الخاص     ........................................

 ...............................................................................................................................       لكترونيالبريد اإل

 .......................................................................................................أعضاء بالفعل   .. ذكرهم العائلة التالي أفراد

 
 نطقة التداول باليورولم توكيل الخصم المباشر

توكيل من حسابي باستخدام المطلوبة بسحب المبالغ  1924منذ عام مسجلة  جمعية  الذي تم اعتباره الرياضي فالدورف أفوض نادي 

ا بأنني في الخصم المباشر بنفسي، والتي سيقوم النادي الرياضي  لتي اتعامل معهاالمؤسسة المصرفية اسوف أخطر الوقت ذاته ، علم 
منطقة التداول في كيل الخصم المباشر توب والمتعلقة  اقانون   الساريةحكام العامة يتم مراعاة األ :مالحظة  بسحب المبالغ المطلوبة منها.

. مرجع الوكيل: DE68ZZZ00000710143 معتمد:التعريفي القم الر .المؤسسة المصرفيةوكذلك الشروط المتفق عليها مع  باليورو،

 بشكل منفصل(بالغكم بذلك إيتم س) / تاريخ التوقيع. العضوية الخاص بكمرقم 

 
 .....................................................................................الحساب: ..............................................ب صاح 

 .................................................................................................................................: المؤسسة المصرفية

 .......................................................................................................................   نكي الدولي:رقم الحساب الب

                        المانيأ :(IBAN) البنكي كود التعريف

 .................................التوقيع       

 صاحب الحساب 

خدمة األعضاء بتي من غأقر بأنني على علم بالئحة نادي فالدورف الرياضي والقواعد الخاص به والتى حصلُت عليها بناء  على ر
وفق ا للقوانين االتحادية لحماية البيانات. البيانات الشخصية ب ه يتم االحتفاظكما أنني على دراية بأن في المنتدى الرياضى لنادي فالدورف.

ا بوصفي تلميذ ا أو طال 18هذا باإلضافة إلى علمي بأنني لن أحصل على الخصم المخصص لمن يزيد عمرهم عن  ب ا أو متدرب ا عام 
ا بأي تغيرات تطرأ على كذلك بضرورة أقر و. طلبهذا الإال إذا قمت بإرفاق إثبات التدريب إلى  إخطار نادي فالدورف الرياضي فور 

 .اإللكتروني وذلك إما كتابة  أو عن طريق البريدالمصرفي  حسابالاالسم أو العنوان أو رقم كالبيانات الخاصة بي، 
 

 .................................................... ، بتاريخ غهامبور
 

 

 ................................................                   ............................................................................ التوقيع 

ا 18دون عمر                                        العضو            القانونيممثل ال :عام 

mailto:info@walddoerfer-sv.de
http://www.walddoerfer-sv.de/


 ترحيب
 

ابكم نرحب  ونتمنى لكم  ،عروضنا المتنوعةأحد ويسعدنا أنكم قررتم قبول ، الرياضيفالدورف في نادي  أعضاء  بوصفكم  ترحيب ا حار 
اللوائح في الالئحة األساسية و واردةها يعجم، وواجباتيلتزمون بنفس الحقوق وبنفس ال. يتمتع كافة األعضاء والتوفيقالكثير من المتعة 

الختيار  ،القسم الخاصة بهم مرة واحدة سنوي  األعضاء اجتماعات ا إضافة إلى ذلك، يعقد، الشباب(لوائح و ،االشتراكلوائح مثل الخاصة )
 . نرؤساء األقسام والمفوضي

 
 العرض الرياضي 

برجاء مراعاة أنه  تدريبية أسبوعيًّا.فرصة  600نشاط ا رياضيًّا متنوع ا، وأكثر من  50الرياضة والمتعة واللياقة في أكثر من إننا نقدم 
أو إعداد قائمة انتظار للمجموعات الرياضة لفترة محددة. ولضمان  ُجددأعضاء قبول  التوقف عنيمكن، في حالة االزدحام الشديد، 

التنسيق وإعداد المعدات وغيرها  بحيث يتم االنتهاء من مدة جلسة التدريبتعاقب المجموعات الرياضية بسالسة، يلتزم المدرب بتخطيط 
 التدريبية التالية.الجلسة بدء قبل 

 
 

 االشتراكات
االشتراكات من خالل مجلس رسوم شأنه شأن أية جمعية ذات نفع عام، يعمل نادي فالدورف الرياضي بشكل ال يهدف للربح. تُحدد 

تتكون االشتراكات من  األنشطة الرياضية الفردية. من األقسام في حالة بعضبل ومجالس  ومجلس اإلدارة المفوضيين وإدارة النادي
 عند إيقافالشتراك عن ا صرف أي تعويضياشتراك أساسي واشتراكات خاصة بالعروض المستغلة بشكل فردي من العضو. ال 

وأماكن التدريب األخرى، وبسبب أعمال البناء واإلصالح في صالة  والمالعب إقفال صاالت التدريب المدرسية ألسباب مثلالتدريب، 
تحليل ليجب دفع رسوم  عند دخول الصالة في كل مرة الصحة واللياقة البدنية )بحد أقصى أسبوعين في السنة( وفي حاالت المرض.

 ة البدنية.اللياق
 

 العملمواعيد 
طبق ا للحاجة في أيام صالة الصحة واللياقة البدنية مواعيد مواعيد العمل التي تُقَدَّم فيها الخدمات لألعضاء و ه يتم تحديدإلى أن هنا نُشير

 .العطالت
 

 الضمان
جراء  :على سبيل المثال ،الرياضيفالدورف نادي تجاه حقوق عضويتكم عن فإنكم تتنازلون من الالئحة الخاصة بنا  27للمادة  اطبق  

 .تقع عمد االحوادث التي المحتملة عدا لحوادث أو العيوب األخرى ا
 

 (تغييرات أي إجراء لنا يحقمن الالئحة الخاصة بنا ) اقتباس
 ةإنهاء العضوي 10المادة 

 .ه من النادي، أو بموته أو بانقضاء مدة العضوية المتعاقد عليهاباستبعادبتنازل العضو عنها، أو العضوية  يتنته .1
 

 .شهرقبل بحد أدنى للنادي تقديمه يتم طلب كتابي وبموجب الربع السنوي ال يُمكن التنازل عن العضوية إال بنهاية  .2
 

 اكتابيًّ للنادي  العضويةالتنازل عن طلب حيث يجب تقديم  نهاية الربع السنوي. " حتىيترويج" إلى "من "نشط يتم تغيير الحالة .3
عند التبديل  نفسها الشروط وتسري فترة زمنية معينة.ب دون التقيدفي أي وقت  مرة أخرىالحالة تبديل يتم و ذلك بشهر. قبل

 االشتراكات المدفوعة بالفعل في هذه الحالة.يتم استرداد ويرجى العلم أنه لن  من قسم آلخر.
 

 حقوق وواجبات األعضاء 11المادة 

العروض  وأاجتماعات األقسام  وأاجتماعات األعضاء  وأالنادي االجتماعية بحياة اليحق لجميع األعضاء المشاركة في  .1
ا ينويحق لألعضاء النشط .اشتراكات هذه العروض وا بالفعلدفع ، ممنالراعيةعضاء أللمقدمة لاعروض ال العامة أو  أيض 

 .ااشتراكاته وادفع ياالستفادة من العروض الت
 

ا، يكون  16تمام إ دبع .2 لالستفادة و .باتنتخاإللالترشح لهم حق بلوغهم النصاب القانوني يكون حق التصويت وبعد للعضو عام 

 لمدة ستة أشهر.غير منقطعة عضوية يجب أن يحصل العضو على   .باتنتخاإلل الترشحمن حق التصويت وحق 
 

الرسوم يجب دفع االشتراكات وكذلك و وأهدافه.دعم النادي كما يلتزمون ب ،لالئحة ابالتصرف طبق  يلتزم جميع األعضاء  .3
 والضرائب المقررة في الوقت الحالي.

 

 

 (تغييراتأي إجراء  لنا يحقمن الئحة االشتراك الخاصة بنا )اقتباس 
 طريقة السداد  5المادة 

يُمكن  .امقدم  عام كل ربع حيث يتم ذلك في بداية  ؛الخصم المباشرطريق بشكل ربع سنوي عن  يةاشتراك العضويجري تحصيل   .1
 شهر. الفي بداية وباألحرى خارج إطار هذه الفترات للمرة األولى ورسوم العضوية مبالغ االشتراكات خصم 

 العضو.على إدارية مصروفات قد يتم فرض رسوم بنكية وإضافة إلى ذلك   .2
 

 جمعية مسجلة 1924الرياضي منذ فالدورف ناديكم 


