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منشور إعالمي لألعضاء الجدد
(يرجي االحتفاظ به)
يسعدنا أن نرحب بكم كعضو ونتمنى لكم وقتا ممتعا والنجاح في الرياضة واللعب!

طلب العضوية
ينبغي على كل عضو من أعضاء الجمعية أن يمأل استمارة طلب العضوية ويرجي تسليمها للمدرب أو للمدربة .أما بالنسبة
لألطفال والقاصرين فيجب التوقيع من قبل أولياء األمور.
في حالة القيام بالنشاط الرياضي المشترك بين اآلباء واألطفال يجب على الشخص المرافق أيضا تقديم طلب العضوية.
أما بالنسبة للتمارين أو التدريبات فال يسمح باالشتراك إال لألعضاء فقط .فمع أول إشعار للدفع المستحق تصبح العضوية
معتمدة ويعتبر وصل االستخالص بمثابة بطاقة عضوية للعام الحالي.

هدف الجمعية
الجمعية خيرية وغيرسياسية وال تنتمي إلى أي حزب وليس هدفها الربح .وهي تهدف إلى تطوير المؤهالت البدنية والمعنوية
ألعضائها من خالل ممارسة جميع أنواع الرياضات وذلك من أجل تحقيق التعايش السلمي للجميع.

شروط ومهل الدفع
رسوم اشتراك العضوية مستحقة وواجبة الدفع بدون خصم ويجب تحويلها على الفور بعد استالم استمارة الدفع على
الحساب المصرفي للجمعية .ويجب دفع رسوم االشتراك بغض النظر عن عدد مرات زيارة التدريبات .فالرجاء الدفع أو
اإليداع في الوقت المناسب!
وفي حالة عدم وصول المبلغ المطلوب بعد  ٤أسابيع إلى حساب الجمعية سيكون لألسف لزاما علينا نظرا لزيادة األعباء
اإلدارية فرض رسوم إضافية قدرها  ١٥يورو.

رسوم العضوية ورسوم أخرى
يرجي الرجوع إلى موقعنا على اإلنترنت!
خصم لألسر :يتم خصم  ۲٥بالمائة من قيمة رسوم اشتراك العضوية للفرد
(تتمتع بهذا الخصم كل أسرة تضم على األقل  ٣أفراد نشطاء ويدفعون رسوم العضوية كاملة وهذا يخص األطفال وبالغين
اثنين كحد أقصى .ينبغي أن يسكن كل أفراد األسرة في نفس المنزل)
خصم لكبار السن( :فوق سن ال  )٦٠حوالي  ١٠بالمائة
بدل التضامن لذوي الحاصلين على الدخل المنخفض أو لذوي الحالة المادية الطارئة (عند الطلب وإثبات الدخل)
يتم الدفع بالفصل الدراسي .وتعتبر دورة جيو جيستو والدورة الخاصة لألشخاص ذوي الحاجيات الخاصة استثنائا وفي حالة
ممارسة هاتين الدورتين ستتم الزيادة في رسوم العضوية السنوية بمبلغ  ٦يورو .

االستراحة
في حالة الرغبة في التوقف ألكثر من  ٦أشهر يمكن إيقاف العضوية على المدى الطويل .فالرجاء إرسال طلب مكتوب
مذكور فيه مبرر اإليقاف عبر البريد أو البريد الإللكتروني إلى إدارة الجمعية .وستكون االستراحة صالحة حتى التراجع
عنها.
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إنهاء العضوية أوإنهاء االشتراك
يجب أن يُرسل طلب كتابة عن طريق البريد المسجل أو عبر البريد اإللكتروني حتى يوم  ٣٠أيلول/سبتمبر من السنة
الحاليّة (الجارية) ويُرسل إلى إدارة الجمعية.
عنوان البريد اإللكتروني ألخذ االستراحة أو فصل العقد هو التالي
verwaltung@sportunion-Leopoldau.at
يجب على األشخاص الذين يرغبون في إنهاء العضوية أن يكتبوا األسماء واأللقاب بطريقة واضحة لتسهل قراءتها.
يطبق هذا الشرط أيضا على أولياء األمور الذين ينقطعون عن برنامج (النشاط الرياضي المشترك بين اآلباء واألطفال).
يجب عليهم أن يُقدِّموا طلب إنهاء العضوية ايضا.
لو لم يتم استالم أية رسالة حتي يوم  ٣٠أيلول/سبتمبر من السنة الحاليّة فسوف تُجدد العضوية تلقائيا لمدة فصل دراسي آخر
ويؤدي ذلك إلى االلتزام بدفع رسوم العضوية .
إلغاء االشتراك شفويا )على سبيل المثال عند المدرب( ليس فعال ألسباب إدارية .والغياب عن التدريبات الرياضية فقط ال
يعني إلغاء أو فصل العضوية.
إعادة تحويل المبالغ المالية التي تم دفعها مسبقا مستحيل.

أشياء أخرى
الرجاء إخبار إدارة الجمعية في حالة تغيير اإلسم أو العنوان أو رقم الهاتف .و في حالة العجز عن ممارسة الرياضة يجب
إبالغ المدرب (ضروري في الحاالت الطارئة).

حماية البيانات
البيانات الشخصية الواردة في إعالن االنضمام والتي سوف تدار بالكمبيوتر خاضعة لقانون حماية البيانات برقم
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لمزيد من المعلومات حول عروضنا الرياضية وما إلى ذلك ،سوف تجدونها في برنامجنا الرياضي أو على صفحتنا على
اإلنترنت تحت العنوان التالي:
www.sportunion-leopoldau.at

مع أطيب التحيات
رئيسة الجمعية

Mit freundlichen Grüßen,

Obfrau

www.sportunion-leopoldau.at

