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

ببرامــج المخيم الربيعي التعليميــة والترفيهية
فــي متاحف الشــارقة.

Enjoy

the fun and educational Spring Camp
programs at Sharjah Museums.

مركز الشارقة لالستكشاف
 31مارس  4 -ابريل 2019

لألطفال من  8إلى  10سنة
شــاركنا وعــش متعــة التحــدي مــن خــال الــورش
التعليميــة والترفيهيــة عــن أنــواع الخاليــا وكيفيــة
صناعــة الزيوتــورب باالضافــة الــى فرصــة ابــداع تصمــم
بنــاءك الهندســي كل ذلــك وأكثــر فــي مخيــم مركــز
الشــارقة لالستكشــاف
للحجز واالستفسار 06 5586577

متحف المحطة
 31مارس  4 -ابريل 2019

لألطفال من  9إلى  14سنة
شــارك معنــا فــي مخيــم متحــف المحطــة لتســتمتع و
تتعــرف علــى أول طائــرة نقــل بريــد جــوي و أهــم مراحــل
تطــور وســائل المراســلة في دولــة االمــارات العربيــة المتحدة.

للحجز واالستفسار

06 5733079

Sharjah Discovery Centre
31 March - 11 April 2019
Children ages 8 to 10 years

Join us and enjoy the fun and educational
workshops on cell types and zoetropemaking and create your own building using
geometric shapes. All of this and more at the
Sharjah Discovery Centre Camp.
For bookings and inquiries 06 5586577

Al Mahatta Museum
31 March - 11 April 2019
Children ages 9 to 14 years

Take part and enjoy learning about the
first air mail plane and the key stages in the
development of communication methods
in the UAE at the Al Mahatta Museum Camp.
For bookings and inquiries 06 5733079

متحف الشارقة البحري
 31مارس  4 -ابريل 2019

لألطفال من  9إلى  12سنة
أبحــر معنــا و عــش األجــواء التنافســية فــي البحــث عــن
الكنـز ،واســتمتع بمجموعة من البرامــج والورش التعليمية
و الترفيهيــه فــي مخيــم متحــف الشــارقة البحــري للتعــرف
علــى تــراث األجــداد البحــري و مهنهــم البحريــة
للحجز واالستفسار 06 5222002

متحف الشارقة لآلثار
 31مارس  4 -ابريل 2019

لألطفال من  9إلى  11سنة
كــن عالــم اآلثــار واستكشــف المواقــع األثريــة فــي إمــارة
الشــارقة و تعــرف علــى مهنــة التنقيــب لتعثــر علــى
الكنــوز المدفونــة مــن خــال إنضمامــك الــى مخيــم
متحــف الشــارقة لآلثــار

للحجز واالستفسار

06 5665466

مربى الشارقة لألحياء المائية
 7ابريل  11 -ابريل 2019

لألطفال من  9إلى  12سنة
شــارك معنــا وتع ّلــم عــن الصيــد وكيفيــة صنــع الليــخ
واستكشــف الكائنــات المميــزة مثــل ســمكة اللخمــة
وقــرش الجيتــار واصنــع مجســم لألحيــاء البحريــة مــن
خــال الــورش التعليميــة والترفيهيــة التــي ســتتيح لــك
فرصــة تعلــم مهــارات جديــدة فــي مخيــم مربــى الشــارقة
لألحيــاء المائيــة.
للحجز و االستفسار 06 5285288

Sharjah Maritime Museum
31 March - 11 April 2019
Children ages 9 to 12 years

Sail with us and experience the treasure hunt in
a competitive atmosphere, and learn about the
ancestors’ heritage and professions at the Sharjah
Maritime Museum Camp.
For bookings and inquiries 06 5222002

Sharjah Archaeology Museum
31 March - 11 April 2019
Children ages 9 to 11 years

Be the archaeologist: discover historical
sites in Sharjah, and learn about excavating
to find the buried treasure at the Sharjah
Archaeology Museum Camp.
For bookings and enquiries: 06 5665466

Sharjah Aquarium
7 April - 11 April 2019
Children ages 9 to 12 years

Join us to learn about fishing and creating
fishnets. Discover the unique marine creatures,
such as the stingray and the bowmouth
guitarfish. Create a model for marine creatures
through the educational and entertaining
workshops at the Sharjah Aquarium Spring Camp.
For booking and enquiries: 06 5285288

متحف الشارقة العلمي
 7ابريل  11 -ابريل 2019

لألطفال من  9إلى  11سنة
اســتمتع و امنــح نفســك فرصــة اكتشــاف الــورش
العلميــة المتعلقــة باالســتدامة  ،الــذكاء االصطناعــي ،
الخــداع البصــري و صناعــات العلــوم الحديثــة والمبتكــرة
 ،فــي مخيــم متحــف الشــارقة العلمــي .
للحجز و االستفسار 06 5668777

حصن الشارقة
 7ابريل  11 -ابريل 2019

لألطفال من  9إلى  12سنة
اغتنــم الفرصــة وانضــم الــى مخيــم حصــن الشــارقة
للتعــرف علــى مقتنياتــه واالســتمتاع بجموعــة مــن
البرامــج و الــورش التعليميــة و الترفيهيــة المســتوحاه
مــن التــراث اإلماراتــي
للحجز و االستفسار 06 5685500

متحف الشارقة للسيارات القديمة
 7ابريل  11 -ابريل 2019

لألطفال من  8إلى  12سنة
انضــم إلينــا لتتعــرف علــى عالــم الســيارات و طــرق
عملهــا ضمــن مجموعــة مــن الــورش المتنوعــة و
المســلية الخاصــة بصناعــة الســيارات فــي مخيــم متحــف
الشــارقة للســيارات القديمــة.
للحجز و االستفسار 06 5880222

Sharjah Science Museum
7 April - 11 April 2019
Children ages 9 to 11 years

Enjoy the chance to discover science workshops
related to sustainability, AI, optical illusion, as well
as modern and innovative science industries, all
at the Sharjah Science Museum Camp.
For bookings and enquiries 06 5668777

)Sharjah Fort (Al Hisn
7 April - 11 April 2019
Children ages 9 to 12 years

Seize the chance and join the Sharjah Fort’s
Camp to learn about its collections, enrich
your knowledge about heritage, and savor
a collection of educational workshops and
programs inspired by Emirati heritage.
For bookings and enquiries 06 5685500

Sharjah Classic Cars Museum
7 April - 11 April 2019
Children ages 8 to 12 years

Join us to learn about the world of cars and how
they work, within a collection of diverse and fun
car-making workshops at the Sharjah Classic
Cars Museum Camp.
For booking and enquiries 06 5880222

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

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

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

المخيم الذي تم اختياره
 31مارس  4 -ابريـل
مركز الشارقة لالستكشاف
متحف المحطة
متحف الشارقة البحري
متحف الشارقة لآلثار
 7ابريل  11 -ابريـل
مربى الشارقة لألحياء المائية
متحف الشارقة العلمي
حصن الشارقة
متحف الشارقة للسيارات القديمة

أرقام التواصل

Selected Camp
31 March - 11 April
Sharjah Discovery Centre
Al Mahatta Museum
Sharjah Maritime Museum
Sharjah Archaeology Museum

7 April - 11 April
Sharjah Aquarium
Sharjah Science Museum
)Sharjah Fort (Al Hisn
Sharjah Classic Cars 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:

