اﻹتحاد المصرى للتﻨﺲ  -مشروع قاعدة بيانات التﻨﺲ المصرى

إستمارة بيانات أكاديمية ﺧاﺻة 2020
أوﻻ ً  :بيانات اﻷكاديمية أو الهيئة :
1

إسم اﻷكاديمية

2

المﻨطقة التابع لها اﻷكاديمية

3

العﻨوان البريدى ) مقر اﻷكاديمية (

4

التليفونات

5

الفاكﺲ

6

البريد اﻻلكترونى

8

المدير الفﻨي  /المسئول اﻹداري لﻸكاديمية

10

التليفون الخاص بﻪ

11

الفاكﺲ الخاص بﻪ

12

البريد اﻻلكترونى الخاص بﻪ

16

عدد المﻼعب و اﻹضاءة

)إن اختلف عن فاكﺲ الﻨادي (

عدد )

( حمرة  :مﻨهم عدد )

( ملعب مﻀاء

عدد )

( ﺻلبة  :مﻨهم عدد )

( ملعب مﻀاء

 هذه اﻹستمارة هى جزء ﻣﻦ " ﻣشروع قاعدة بيانات التنس المصرى" الذى يجرى ﺗﺤديﺜة حالياً و إﺗاحتﻪ للجمهور
على ﻣوقع اﻹﺗﺤاد ﺗﺒاعاً .

ثانياً  :بيانات المدربيﻦ و اﻹدارييﻦ الرسمييﻦ :
م

اﻷسم الرباعى المدرب  /لﻺدارى

ﺗوقيع المدرب  /اﻹدارى

تاريخ التوقيع

رقم المحمول

رقم القيد باﻹتحاد
) إن وجد (

.1
.2
.3
 إستيﻔاء بيانات اﻹدارييﻦ الرسمييﻦ بهذه اﻹستمارة وإستخراج كارنية لﻪ يعطى لﻺدارى ﺻﻼحية التوقيع على
إستمارة إستخراج الكارنيهات الخاﺻة بالﻼعﺒيﻦ المسجليﻦ باﻷكاديمية )ﺗجديد الكارنية أو إستخراج كارنية أول ﻣرة (
 رسم استخراج كارنيﻪ المدرب  /اﻹدارى  450جنيها ﻣضاف إليﻪ  % 14قيمة الضريﺒة المضافة .
 بيان بعدد المﻼعب المخصصة لﻸكاديمية في النادي أو المركز .
 بيان بالمقر الرئيسي لﻸكاديمية ) ﺻورة ﻣﻦ التعاقد ) إيجار أو ﺧﻼفة أو عقد ﻣلكية (
 بيان بأﻣاكﻦ فروع اﻷكاديمية والمسئول عنﻪ .
 بيان بالمؤهل الدراسي للمدير الﻔني والدراسات الﺤاﺻل عليها في ﻣجال التنس .
 ﺻورة ﻣﻦ السجل التجاري والضريﺒي لﻸكاديمية أو المكان المستضيف لها .
 في حالة ﺗسجيل اﻷكاديمية باﻹﺗﺤاد يرجي سداد رسم اﻹشتراك لﻺﺗﺤاد وقدرة  2000جم ) فقﻂ ألﻔان جنية
ﻣصري ﻻغير (  ،علي أن ﺗرسل اﻹستمارات ﻣستوفاة بكاﻣل الﺒيانات للموظف المسئول أ  /ﻣﺤمد طلعت ﻣﻦ 10
ص حتي  3م ﻣا عدا أيام الجمعﻪ والسﺒت والعطﻼت الرسمية المعلﻦ عنها علي الموقع الرسمي لﻺﺗﺤاد .
 وفي حالة رغﺒة اﻷكاديمية في إقاﻣة نشاط ﻣعتمد ﻣﻦ اﻹﺗﺤاد ﻣوسم  2020علي ﻣﻼعﺒها  ،يتم إرسال لجنة
لمعاينة المﻼعب بعد سداد رسوم المعاينة وقدرها )  2000جنية ( فقﻂ ألﻔان جنية ﻣصري  ،وفي حالة ﺻﻼحيتها
يتم إﺧطار اﻷكاديمية بذلك .

ﺧتم اﻷكاديمية

ﻣدير عام اﻷكاديمية
التوقيع و التاريﺦ

ﺻﻔﺤة  1ﻣﻦ 1

