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.2018لموسمالبحرتجدیفلالوطنیةالبطولة إستضافةحول : الموضوع

تحّیة طّیبة،
المسابقات الـوطـنیــة الرسمیة والبطوالت والدورات الدولیة للتجدیف بتونس لسنة  روزنامة لتطبیقا ،وبعد

26إلى 24منتجدیف البحرلالوطنیةلبطولةاعلى النوادي الراغبة في إحتضان نتشرف بإفادتكم أنّ ، 2018
إنجاح هذه التظاهرة ضمان ولهذا، . 2018أوت10مراسلة الجامعة في الغرض في أجل ال یتعدى 2018أوت

الشروط اآلتيبتوفیرالنادي ، وجب أن تتضمن مراسلة طلب إحتضانها إلتزامالریاضیة والحفاظ على إشعاعها
:هانالمنجرة عالمصاریف جمیع بهلمع تكفّ اذكره

في هذه التظاهرة حیث من المرجح لنوادي فائدة المشاركین من البأسعار تفاضلیة توفیر اإلقامة واإلعاشة .1
مع العلم أن (وعدد األسرة الشاغرة ، وموافاتنا باألسعار والمكان )200(أن یبلغ عددهم هذا الموسم المائتین 

المشاركةیكون مباشرة بین األندیة البطولةئیة إلحتضان التنسیق بخصوص هذا الموضوع بعد الموافقة النها
).والنادي المستضیف

).ــــدد15عــــ(ولجنة التنظیم التابعة للجامعة )ددــ10ــع(التكفل بتوفیر اإلقامة واإلعاشة لفائدة الحكام .2
.إعالم السلط األمنیة ومسؤولي الجهة كتابیا بموعد التظاهرة وٕافادتنا بنسخة في الغرض.3
.السمعیة والبصریة والصحافة المكتوبة وٕافادتنا بنسخة في الغرضوالوطنیة مراسلة وسائل اإلعالم الجهویة .4
.)ملصقاتالالفتات و التعلیق (بالجهةبالحملة الدعائیة للتظاهرةالقیام .5
.كامل فترة السباقاتبقارب النجدة وسیارة اإلسعاف للحضور دعوة الحمایة المدنیة .6
.ور كامل فترة السباقاتللحضدعوة طبیب .7



.التظاهرةأیاملمتابعة السباقات وذلك كامل مجهز بمحرك متر 3ه عنطولال یقل قاربــدد 02عـتوفیر .8
.التظاهرةأیامالسباقات وذلك كامل انطالق ووصول لمتابعة ثابت متر 4طول توفیر قارب.9
. كرسي12متر مع 1×1طاوالت حجم 3توفیر عدد .10
.على الشاطئ) 4*3(خیمة 2نصب عدد .11
.متر على األقل2شمسیات قطر 6توفیر عدد .12
قریب من لجهاز الكمبیوتر واآللة الطابعةv 220اإلعالمیة مع نقطة كهرباء فيتصرفتوفیر مكان لل.13

.نقطة االنطالق والوصول
.للتنشیطتوفیر إذاعة داخلیة.14
.القوارب المطاطیة والعواماتلنفخ) Compresseur( جهاز توفیر .15
.والمدربینلحكاماو للجدافات والجدافینات مالبس حجر 03توفیر .16
.توفیر قاعة لعقد االجتماعات الفنیة للجنة تنظیم السباقات ولجنة التحكیم.17
.منصة تتویج لتسلیم المیدالیات والكؤوس.18

ما یراه مناسبا من مقترحات لضمان حسن تنظیم هذه التظاهرة مّدنا بالنادي المعني باألمركما نرجو من 
سواء على مستوى التحفیز والتشجیع على ممارسة هذه الریاضة أو على مستوى التنشیط الریاضي والسیاحي 

.عند الجهات المعنیةلدعم طلبه ذلك و الشاطئي 
ترتبط أساسا بمدى تقّید البطولةهذه إلحتضان ة من قبل الجامعمنح الموافقة النهائیةوتجدر اإلشارة أّن هذا، 

.بشروط التنظیم المبّینة أعالهاتهماإلتز بالنادي 

.بقبول أسمى عبارات التّقدیر واإلحترامتفّضلواو 
رئیـس الجـامعــة/ عن
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