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 استمارة عضوية

 

 20: ....../...../.....االشتراكتاريخ                               ...................(  استمارة عضوية رقم : ).

 

 

 المستندات المطلوية:

  صورة من إثبات الشخصية -1

 ( صورة شخصية1عدد ) -2

ومصحوب بصورة من إثبات  ،القانوني يجب تقديم خطاب موقع من ولي االمر في حالة ان يكون عمر المتقدم اقل من السن -3

 شخصية ولي االمر.

  مصري (ستون جنيها)والسنوي  (اربعون جنيها)والنصف سنوي  (جنيها   )خمسة وعشرون الربع سنويقيمة االشتراك  -4

  

 االسم   

 تاريخ الميالد    السن  

 الجنسية   النوع )ذكر/انثي(   

 )رقم قومي/ جواز سفر( رقم بطاقة  

 االصدار تاريخ   تاريخ االنتهاء  

 محل االقامة  

 تليفون منزل   محمول  
 

 االلكترونيالبريد 
 

 المهنة
 

 عنوان العمل

 التخصص )يمكن اختيار اكثر من تخصص( ملحن -موسيقي  -مصمم اضاءة -مصمم ديكور -مخرج  -ممثل 

 تخصصات اخري    

 الفرقة التابع لها 

ادارة -اضاءة  -مكياج ومالبس-ديكور  -رقص حديث -دراماتورجي -اخراج  -تمثيل  

موسيقي-مسرحية   

التي ترغب  ورش العمل

 في المشاركة بها
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 قواعد ولوائح االستخدام لقاعات ستوديو عماد الدين

 ويتم الطلب بصفة شخصية. باإلستوديوالفريق عمل عضوية يومية او شهرية أو سنوية علي كل فرد من اعضاء  •

 تحتفظ االدارة بحقها في رفض أي طلب او الغاء اي عضوية نتيجة لمخالفة المشترك للوائح االستوديو او للقوانين العامة. •

 وديو.غير مسموح بالشرب او االكل داخل قاعات البروفات ويمنع التدخين داخل االست •

 او المبني. باإلستوديومحظور تناول المشروبات الكحولية او تعاطي المخدرات في اي مكان  •

  روفة بالحالة التي استلمتها الفرقةالحفاظ على نظافة القاعات وعدم القاء اى مهمالت وتسليمها في نهاية كل ب •

 االلتزام باآلداب العامة والصوت المنخفض واالعداد المحددة تواجدها بداخل القاعات او باألستوديو.كل فرد على  •

عماد الدين, ويتحمل المشاركين كامل المسئولية وال يقع  بإستوديومحظور اداء اي انشطة ال تتفق مع القانون المصري  •

 على االستوديو أي مسئولية قانونية.

لم يظهر الفرد او المجموعة في االوقات  إذاا. المدفوعات المسددة مقدما ال ترد يجب سداد قيمة الحجوزات مقدم •

 المخصصة لهم.

نظام الحجز يتم أيام االحد من كل أسبوع بصفة شخصية او باالتصال تليفونيا ويتاح حجز االسبوع من االثنين الي  •

 .االثنين

 تحتفظ االدارة بحقها في رفض اي حجز قبل او بعد اجراء الحجز. •

ساعة مقدما ألى سبب، وفي هذه الحالة سوف تقوم االدارة إما بتعويض  24يحق لإلدارة الغاء اي حجز خالل مدة ادناها  •

 الحجز أو رد مبلغ الحجز المسددة مسبقا.

ساعة علي االقل، علي اال يكون  48الغاء اي حجز يكون بطلب مباشر مع االدارة قبل ميعاد الحجز المراد إلغاؤه بـ  •

 لغاء يومي الجمعة والسبت.طلب اال

 اي عضو يقوم بإتالف المساحة او المعدات سوف يكون ملزماً بسداد تكايف االصالح. •

 لدواعي االمن والسالمة توجد كاميرات غير تسجيلية وبدون صوت في كل قاعات العمل. •

الحجز يوم الخميس السابق يمكن للفرق التي لديها عرض حجز قاعات لمدة اقصاها أسبوع مسبقاً لميعاد العرض ويتم  •

 السبوع العرض.

ألي غرض غير قانوني أو االطالع علي مواقع محظورة قانونياً وسوف يؤدي ذلك الي الغاء محظور استخدام االنترنت  •

 عضوية المشترك.

لصقات الدعائية والمطبوعات تتعهد كل فرقة او فرد يقوم بأداء بروفات في االستوديو بأن يذكر الجملة التالية في جميع الم •

 بهذه الجملة.  باإلستوديو( وأن يرفق اللوجو الخاص عماد الدين بإستوديوالخاصة بالعرض: )أقيمت البروفات 

 يجب ان تقدم الفرقة المطبوعات الخاصة بالعرض قبل العرض للمسئولين في االستوديو. •

 ... الخ( من خالل االدارة. بروجكتوريتم حجز اي اجهزة او معدات تقنية مثل )شاشة أو بورد او  •

اي حجز يتم لعمل بروفات خاصة بأي نشاط بخالف المسرح سيتم تحديد قيمة ساعة الحجز باالتفاق مع ادارة االستوديو  •

 االستوديو. بتحديدها ادارةوحسب الفئات التي قامت 

 علم ، امضاء: ...........................


