ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﺨﻴﻢ اﻟﺼﻴﻔﻲ؟

?Are you ready for the Summer Camp

 14ﻳﻮﻟﻴﻮ إﻟﻰ  8أﻏﺴﻄﺲ2019 ،
14 July to 8 August 2019
ﻣﺴﺎء
ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  9:00ﺻﺒﺎﺣ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 12:30
َ
اﻟﺮﺳﻮم ﺳﺒﻮع واﺣﺪ:
 62.50درﻫﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
 115درﻫﻢ ﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف
اﻟﺮﺳﻮم ﺗﺸﻤﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ %5

All camps start from 9:00 am to 12:30 pm.
Fees per week:
62.50 AED for all museums
115 AED for Sharjah Science Museum
and Sharjah Discovery Centre
All fees include %5 VAT

الشروط واألحكام
 المتحــف غيــر مســوؤل عــن المشــاركين خــارج األوقــات.• الرجــاء االلتــزام بأوقــات الحضــور واالنصــراف
. الرســمية للمخيــم
. أيام من بداية المخيم في حال انسحاب المشارك السترداد المبلغ المالي3 • يجب إبالغ إدارة المتحف قبل
 أيــام3 • لــن يتــم اســترداد المبلــغ المالــي الخــاص برســوم االشــتراك إال فــي حــال انســحاب المشــارك قبــل
.مــن بــدء المخيــم
.• لن تمنح شــهادة مشــاركة في حال عدم التزام المشــارك بالحضور بدون عذر لمدة تزيد عن يومان
.• فــي حــال كان المشــارك مــن األفراد مــن ذوي االعاقه يرجى إبالغ المتحف بذلك مــع تحديد نوع اإلعاقة

.مساء
12:30  صباحًا وتستمر حتى الساعة9:00 تبدأ المخيمات من الساعة
َ
:الرســوم ألسبوع واحد
 درهم لجميع المتاحف62.5
 درهم لمتحف الشارقة العلمي و مركز الشارقة لالستكشاف115
5% الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة

Terms and Conditions
• Please adhere to the program timings. The museum is not held responsible for
participants outside the official times of the camp.
• In case of withdrawal, the museum should be informed at least 3 days prior to the
start of the camp in order to receive a full refund.
• The subscription fee shall not be refunded if the participant does not inform the museum
of his/her withdrawal at least 3 days before the start of the camp.

• The certificate of participation will not be presented if the participant misses more
than two days of the program.
• If the participant with special needs, please inform the museum about it and specify
the type of disability.

All camps start from 9:00 am to 12:30 pm.
Fees per week:
62.50 AED for all museums
115 AED for Sharjah Science Museum and Sharjah Discovery Centre
All fees include 5% VAT

مربى الشارقة لألحياء المائية
غامــر وعــش تجربــة العمــل الممتعــة ضمــن فريــق
مربــى الشــارقة لألحيــاء المائيــة و التــي تتيــح لــك فرصــة
استكشــاف و تعلــم مهــارات جديــدة عــن البيئــة و األحيــاء
البحريــة مــن خــال مجموعــة مــن الــورش التعليميــة
والترفيهيــة للمخيــم الصيفــي فــي مربــى الشــارقة
لألحيــاء المائيــة.
األسبوع األول ( 14يوليو  18 -يوليو )2019
لألطفال من  8إلى  12سنة
األسبوع الثاني ( 21يوليو  -25يوليو )2019
لألطفال من  8إلى  12سنة

Sharjah Aquarium
Experience and enjoy the exciting teamwork
at Sharjah Aquarium. Explore and learn new
skills about the environment and marine life
through many educational and fun workshops
at Sharjah Aquarium's summer camp.
)Week one (14 July – 18 July 2019

Children ages 8 to 12 years
)Week two (21 July – 25 July 2019

Children ages 8 to 12 years
For reservation and inquiries 065285288

للحجز و االستفسارات 065285288

مركز الشارقة لالستكشاف
كن على موعد مع المعلومات العلمية المثيرة عن الفصول
األربعة باإلضافة الى االستمتاع بالمسابقات العلمية والرياضية
وذلك في المخيم الصيفي لمركز الشارقة لالستكشاف.
األسبوع األول ( 28يوليو  1 -اغسطس )2019
لألطفال من  6إلى  8سنوات
األسبوع الثاني ( 4أغسطس  8 -أغسطس )2019
لألطفال من  9إلى  11سنة

للحجز و االستفسارات 065586577

متحف الشارقة العلمي
اكتشــف وإنضــم إلــى مجموعــة الــورش الترفيهيــة
والعلميــة فــي المخيــم الصيفــي لمتحــف الشــارقة
العلمــي وتعــرف علــى علــم التنقيــب و طــرق المحافظــة
علــى صحتــك و بيئتــك باالضافــة الــى متعــة عمــل التجارب
العلميــة الممتعــة .
األسبوع األول ( 28يوليو  1 -اغسطس )2019
لألطفال من  7إلى  12سنة
األسبوع الثاني ( 4أغسطس  8 -أغسطس )2019
لألطفال من  7إلى  12سنة

للحجز و االستفسارات 065668777

Sharjah Discovery Centre
You are invited to explore exciting scientific
information about the four seasons and enjoy
scientific and sport competitions at Sharjah
Discovery Centre's summer camp.
)Week one (28 July – 1 August 2019

Children ages 6 to 8 years
)Week two (4 August – 8 August 2019

Children ages 9 to 11 years
For reservation and inquiries 065586577

Sharjah Science Museum
Discover and join the fun scientific workshops at
Sharjah Science Museum's summer camp, and
learn about excavation and ways to maintain
your health and environment in addition to
doing fun science experiment.
)Week one (28 July – 1 August 2019

Children ages 7 to 12 years
)Week two (4 August – 8 August 2019

Children ages 7 to 12 years
For reservation and inquiries 065668777

متحف الشارقة البحري
كــن الجــاف الصغيــر وأبحــر معنــا عبــر القــارات للتعــرف
علــى طــرق التجــارة والطــواش والكثيــر مــن البرامــج
والــورش التعليميــة و الترفيهيــة فــي المخيــم الصيفــي
لمتحــف الشــارقة البحــري
األسبوع األول ( 14يوليو  18 -يوليو )2019
لألطفال من  9إلى  12سنة
األسبوع الثاني ( 21يوليو  25 -يوليو )2019
لألطفال من  9إلى  12سنة

للحجز و االستفسارات 065222002

متحف الشارقة
للحضارة اإلسالمية
األسبوع األول ( 14يوليو  18 -يوليو )2019
لألطفال من  8إلى  12سنة

اكتشــف وتعــرف علــى العمــات اإلســامية ،الصيدلــة،
وغيرهــا الكثيــر ،واســتمتع بالعديــد مــن البرامــج
التعليميــة واألنشــطة المميــزة والرحــات الترفيهيــة فــي
المخيــم الصيفــي لمتحــف الشــارقة للحضــارة اإلســامية.
األسبوع الثاني ( 21يوليو  25 -يوليو )2019
لألطفال من  8إلى  12سنة

انضــم إلينــا وتعــرف علــى كنــوز الحضــارات فــي مختلــف
المجــاالت مــن علــوم وخطــوط وفنــون ،واســتمتع بالعديــد
مــن البرامــج التعليميــة واألنشــطة المميــزة والرحــات
الترفيهيــة فــي المخيــم الصيفــي لمتحــف الشــارقة
للحضــارة اإلســامية.
للحجز و االستفسارات 065655455

Sharjah Maritime Museum
Be the little boatbuilder and sail with us across
continents to learn about the trade routes, AlTawash. Lots of programs and fun educational
workshops at Sharjah Maritime Museum
summer camp.
)Week one (14 July – 18 July 2019

Children ages 9 to 12 years
)Week two (21 July – 25 July 2019

Children ages 9 to 12 years
For reservation and inquiries 065222002

Sharjah Museum of
Islamic Civilization
)Week one (14 July – 18 July 2019

Children ages 8 to 12 years
Discover and learn about Islamic coins, pharmacy
and many more. Enjoy lots of educational programs,
activities and fun trips at Sharjah Museum of Islamic
Civilization's summer camp.
)Week two (21 July – 25 July 2019

Children ages 8 to 12 years
Join us and learn about the treasures of civilizations
in various fields of science, calligraphy and arts.
Enjoy lots of educational programs, activities and
fun trips at Sharjah Museum of Islamic Civilization's
summer camp.
For reservation and inquiries 065655455

متحف الشارقة لالثار
األسبوع األول ( 14يوليو  18 -يوليو )2019
لألطفال من  9إلى  11سنوات

ال تفــوت فرصــة االســتمتاع واستكشــاف كيــف كانــت
الزراعــة فــي العصــور القديمــة وكيــف هــي اليــوم مــن
خــال انضمامــك إلــى مجموعــة مــن الــورش الترفيهيــة و
التعليميــة فــي جــو ملــيء بالمــرح و الترفيــه فــي المخيــم
الصيفــي لمتحــف الشــارقة لآلثــار.
األسبوع الثاني ( 21يوليو  25 -يوليو )2019
لألطفال من  9إلى  11سنوات

كــن عالــم اآلثــار الــذي يستكشــف أهــم المكتشــفات األثريــة
فــي فــن النقــش علــى الصخــور واألوانــي القديمــة والزخــارف
المعماريــة مــن العصــر الحجــري إلــى يومنــا هــذا مــن خــال
انضمامــك إلــى المخيــم الصيفــي لمتحــف الشــارقة لآلثــار.
للحجز و االستفسارات 065665466

Sharjah Archaeology Museum
)Week one (14 July – 18 July 2019

Children ages 9 to 11 years
Enjoy and explore how was agriculture at ancient
times and how it is today by joining our fun and
educational workshops in a fun and exciting
atmosphere at Sharjah Archaeology Museum's
summer camp.
)Week two (21 July – 25 July 2019

Children ages 9 to 11 years
Be the archaeologist and explore the most
important archaeological finds in rocks and
ancient pots engraving, and archaeological
architectural from the Stone Age to the present
day by joining Sharjah Archaeology Museum's
summer camp.
For reservation and inquiries 065665466

متحف الشارقة للفنون
أبــدع و شــاركنا متعــة صناعــة لوحاتــك الفنيــة مــن وحــي
خيالــك مــن خــال الــورش التعليميــة والترفيهيــة الفنيــة
المميــزة عــن أنــواع الرســم و التلويــن و النحــت ،فــي
المخيــم الصيفــي لمتحــف الشــارقة للفنــون
األسبوع األول ( 28يوليو  1 -اغسطس )2019
لألطفال من  8إلى  12سنة
األسبوع الثاني ( 4أغسطس  8 -أغسطس )2019
لألطفال من  8إلى  12سنة

للحجز و االستفسارات 065688222

Sharjah Art Museum
Join us and create paintings inspired by your
imagination through unique educational and
fun art workshops about painting, coloring
and sculpture types at Sharjah Art Museum's
summer camp.
)Week one (28 July – 1 August 2019

Children ages 8 to 12 years
)Week two (4 August – 8 August 2019

Children ages 8 to 12 years
For reservation and inquiries 065688222

استمارة تسجيل “مخيم إجازة سعيدة”

“Happy Holiday Camp” Registration Form

اسم الطفل Child’s Name: ....................................................................................... :
تاريخ الميالد Date of Birth: .......................................................................................... :
الجنسية Nationality: ................................................................................................ :
اللغة :

اللغة العربية

English

هــل يعانــي طفلــك مــن أيــة حساســية تجــاه األطعمــة؟
If yes, k indly mention

Language:

يرجــى ذكرهــا فــي حــال كانــت اإلجابــة نعــم

?I s you r ch i l d a l l e rg ic to any t ype of food

.....................................................................................................................................

Selected Camp

المخيم الذي تم اختياره
األسبوع األسبوع
األول
الثاني

مركز الشارقة لالستكشاف
مربى الشارقة لألحياء المائية

Week
Two

Week
One

Sharjah Discovery Centre
Sharjah Aquarium

متحف الشارقة العلمي

Sharjah Science Museum

متحف الشارقة البحري

Sharjah Maritime Museum

متحف الشارقة لالثار
متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
متحف الشارقة للفنون

أرقام التواصل

Sharjah Archaeology Museum
Sharjah Museum of Islamic Civilization
Sharjah Art Museum

Contact Details

اسم ولي األمرGuardian Name: .................................................................................... :
رقم التواصلContact number 1: ................................................................................ :1
رقم التواصل Contatct number 2: ............................................................................. :2

التوقيــع:

بالتوقيــع علــى هــذه االســتمارة أوافــق علــى مشــاركة ابنــي  /ابنتــي

By signing this form I agree to allow my child to participate in the event

Signature:

