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 لّتجـدیـفامعــة الّتـونسیــة ل�الجـ الجمعیات الر�اضیةإنخــراط شروط  كراس
 

تستجیب للشروط جمعیة لإلنخراط �الجامعة أن  من النظام األساسي للجامعة التونسیة للتجد�ف، �جب على �ّل    10طبقا للفصل       
   :  التالیة
 ، وتحّدد الجلسة العامة مقدار هذا اإلنخراط.تسدید معلوم إنخراطها السنوّي قبل إنطالق الموسم الر�اضي .1

 الخضوع لألنظمة األساسیة وللتراتیب العامة للجامعة وللقرارات الصادرة عن سلطة اإلشراف.  .2

 الجامعة. المشار�ة في المسا�قات واألنشطة الر�اضیة األخرى المنظّمة من قبل   .3

یة األولمبیة التونسیة، لحسم �ّل نزاع ر�اضّي تكون طرفا فیه، وذلك اللجوء إلى الهیئة الوطنیة للتحكیم الر�اضّي �اللجنة الوطن .4

األساسي  �النظام  علیها  المنصوص  و�ستئنافیا  إبتدائیا  المختصة  الجامعیة  الهیاكل  لدى  المخّولة  الطعن  وسائل  إستنفاذ  �عد 

 و�النظام الداخلّي للجامعة. 

به .5 معترف  غیر  هیاكل  مع  ر�اضّیة  ذات صبغة  عالقات  ر�ط  من عدم  شطبهم  أو  تجمید عضو�تهم  تّم  أعضاء  مع  أو  ا، 

 الهیاكل الر�اضیة الوطنّیة أو الدولّیة.

للتعاقد    �إمضائهمإعالم الجامعة �كّل تنقیح لنظامها ولتراتیبها ولتر�یبة هیئتها المدیرة ولقائمة الرسمیین أو األشخاص المؤهلین   .6

قّرها الرئیسي، �ما �شمل هذا اإلعالم �ّل الفروع واألقسام والمنظمات القانوني تجاه الغیر و�كل التغییرات التي تطرأ على م

 المتفرعة عن الجمعیة. 

 األولمبي.  الر�اضیة و�المیثاقالروح    الحمیدة و�مبادئالتقید �القیم النبیلة للر�اضة و�األخالق   .7

 

 2022لسنة  �الجـامعــة الّتـونسیــة للّتجـدیـفالجمعیات الر�اضیة إنخــراط   ملف
 
 د)  100,000( مائة دینار:  ـ معلوم اإلنخراط  1
 )  www.trf.org .tn أو موقع واب الجامعة (�قع سحبه من إدارة الجامعةمطلب إنخراط في ثالثة نظائر  ـ    2
 نسخة من القانون األساسي ـ    3
 ـ نسخة من الّتأشیرة  4
 ـ نسخة من عقد الّتأمین   5
 2022 ص معلوم الّتأمین للموسم الر�اضية خالـ نسخة من قصاص  6
 ـ نسخة من الّتقر�ر�ن األدبي والمالي آلخر جلسة عامة للّنادي   7
 امة �المندو�یة الجهو�ة للّر�اضة الّتقر�ر�ن األدبي والمالي آلخر جلسة عا �فید إیداع  ـ نسخة ممّ   8
 ي تر�یبة الهیئة المدیرة للّنادي ـ قائمة ف  9

 ادي والمتعّلقة بر�اضات التجد�ف ي الّتجهیزات الّر�اضّیة للنّ فـ قائمة مفّصلة    10
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تغب ألمجغِإلرلغئئ� ئكغمتغئك ـ غدئم ئك  تئ

 
 

    د) 10,000دنانیر ( عشرةمعلوم اإلنخراط وقدره ـ  1
 صور شمسیة 02 ـ  2
 ـ مضمون والدة أو نسخة من �طاقة الّتعر�ف الوطنیة  3
(�قع سحبها من إدارة الجامعة أو موقع واب   الّلجنة الطبیة �الجامعةعته ب المثال الذي وضـ شهادة طبیة حس 4

 ) www.trf.org .tn الجامعة
(�قع سحبه من إدارة الجامعة أو موقع   سنة عشرة تاسعةـ ترخیص من الولي معرف �اإلمضاء لمن سّنهم دون  5

   ) www.trf.org .tn واب الجامعة
من إدارة الجامعة أو موقع واب   ا (�قع سحبه ائها من طرف الجداف والنادي �قع تعمیرها و�مض  ـ �طاقة إرشادات 6

 ) www.trf.org .tn الجامعة


	4 ـ نسخة من التّأشيرة
	2 ـ  02 صور شمسية

