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  .تخصیص أقصى ما یتوفر لدي من أوقات الفراغ للقیام باألنشطة التي یمكن أن تمارس بالجمعیة

اإلندماج في جو الجمعیة بروح من األخوة و الصداقة الخالصة و ذلك بإحترام جمیع المسؤولین و جمیع 

  .بالسلوك الحسن و األخالق الحمیدة مع الحرص على سمعة الجمعیة من جمیع األوجھ و في جمیع المحافل

  .في تطویر نشاط الجمعیة و و ذلك بصفة تطوعیة و بدون مقابل مادي

  .یئة التنفیذیة للجمعیة من إجراءات قانونیة جدیدة و إحترامھا و العمل بھا

  إطلعت علیھ و وافقت

  اإلمضاء

__________________________________________________________________________  

مطلب إنخراط مع إلتزام تسحب من إدارة جمعیة المسافرین التونسیین و یتم تعمیرھا و إمضائھا من 

للطلبة و العاطلین عن ر نانید 10دینار للموظفین و ھو إنخراط صالح لجمیع أفراد العائلة الواحدة و 

  

  لتزاما
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  :أطلب بإنخراطي بجمعیة المسافرین التونسیین و ألتزم بما یلي 

  .إحترام ما جاء في القانون األساسي للجمعیة و في قانونھا الداخلي

تخصیص أقصى ما یتوفر لدي من أوقات الفراغ للقیام باألنشطة التي یمكن أن تمارس بالجمعیة

اإلندماج في جو الجمعیة بروح من األخوة و الصداقة الخالصة و ذلك بإحترام جمیع المسؤولین و جمیع 

بالسلوك الحسن و األخالق الحمیدة مع الحرص على سمعة الجمعیة من جمیع األوجھ و في جمیع المحافل

  .المواظبة و إحترام األوقات

في تطویر نشاط الجمعیة و و ذلك بصفة تطوعیة و بدون مقابل ماديالمساھمة قدر اإلمكان 

یئة التنفیذیة للجمعیة من إجراءات قانونیة جدیدة و إحترامھا و العمل بھاألتزم بما قد تقرره مستقبال الھ

__________________________________________________________________________

 تختلف الفئة العمریة المقبولة حسب نوعیة النشاط

مطلب إنخراط مع إلتزام تسحب من إدارة جمعیة المسافرین التونسیین و یتم تعمیرھا و إمضائھا من  :  المطلوبة

 .نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة+ صورة شمسیة واحدة + 

دینار للموظفین و ھو إنخراط صالح لجمیع أفراد العائلة الواحدة و  30: 

  .يفردھو إنخراط 

  :إني الممضي أسفلھ 

.................................. :اإلسم 

....................... :العنوان 

أطلب بإنخراطي بجمعیة المسافرین التونسیین و ألتزم بما یلي 

إحترام ما جاء في القانون األساسي للجمعیة و في قانونھا الداخلي:  أوال

تخصیص أقصى ما یتوفر لدي من أوقات الفراغ للقیام باألنشطة التي یمكن أن تمارس بالجمعیة:  ثانیا

اإلندماج في جو الجمعیة بروح من األخوة و الصداقة الخالصة و ذلك بإحترام جمیع المسؤولین و جمیع :  ثالثا

  .المنخرطین

بالسلوك الحسن و األخالق الحمیدة مع الحرص على سمعة الجمعیة من جمیع األوجھ و في جمیع المحافل اإللتزام:  رابعا

المواظبة و إحترام األوقات:  خامسا

المساھمة قدر اإلمكان :  سادسا

ألتزم بما قد تقرره مستقبال الھ:  سابعا

  

__________________________________________________________________________

  : مالحضات ھامة

 تختلف الفئة العمریة المقبولة حسب نوعیة النشاط : السن

  المطلوبةالوثائق

+  طرف المنخرط

 معلوم اإلنخراط  :

ھو إنخراط  العمل و


