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

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.

مربى الشارقة لألحياء المائية
شــارك معنــا فــي المخيــم الصيفــي لمربــى الشــارقة
لألحيــاء المائيــة للتعــرف علــى روعــة الحيــاة البحريــة
واستكشــاف كائناتــه المميــزة مــن خــال جــوالت ممتعــة
و حصريــة خلــف كواليــس المربــى ،وتعلــم مهــارات جديــدة
مــن خــال البرامــج والــورش التعليميــة والترفيهيــة .

Sharjah Aquarium
Join the Sharjah Aquarium’s summer camp
to learn about the wonderful sea life and
discover the amazing marine creatures
through special exclusive tours behind the
scenes of the aquarium. Learn new skills
through the educational and entertaining
workshops and programs.

األسبوع االول ( 15يوليو الى  19يوليو)

)Week One (15 July – 19 July
Children ages 9 to 12 years

األسبوع الثاني ( 22يوليو الى  26يوليو)

)Week Two (22 July – 26 July
Children ages 9 to 12 years

لألطفال من  9إلى  12سنة

لألطفال من  9إلى  12سنة

للحجز واالستفسار 06 5285288

For bookings and inquiries 06 5285288

متحف الشارقة البحري

Sharjah Maritime Museum

األسبوع االول ( 15يوليو الى  19يوليو)

)Week One (15 July – 19 July
Children ages 9 – 12 years

لألطفال من  9إلى  12سنة
أبحــر معنــا فــي المخيــم الصيفــي لمتحــف الشــارقة
البحــري واســتمتع بمجموعــة مــن البرامــج و الــورش
التعليميــة والترفيهيــه والبحــث عــن الكنــز وعــش
األجــواء التنافســية وتعــرف علــى التــراث البحــري.
األسبوع الثاني ( 22يوليو الى  26يوليو)

لألطفال من  9إلى  12سنة
شــاركنا متعــة المخيــم الصيفــي واكتشــف فوائــد
النخلــة وعالقتهــا بالبحــارة ،واســتمتع بالتعــرف علــى
أدوات الصيــد و كيفيــة إســتخدامها إلصطيــاد األســماك.
للحجز واالستفسار 06 52222002

Sail with us at Sharjah Maritime Museum’s summer
camp and enjoy a collection of educational and fun
programs and workshops. Join the treasure hunt, feel
the excitement and learn about maritime history.
)Week Two (22 July – 26 July
Children ages 9 – 12 years

Join the fun at the summer camp and discover
the palm tree, its uses, and how it helped
seamen in the past. Moreover, enjoy learning
about fishing tools and their uses.
For bookings and inquiries 06 52222002

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
األسبوع االول ( 15يوليو الى  19يوليو)

لألطفال من  9إلى  13سنة
تعـ ّرف علــى مراحــل صناعة الفخــار والمشــغوالت المعدنية
خــال المخيــم الصيفــي لـــمتحف الشــارقة للحضــارة
اإلســامية .اســتمتع بعمــل المنســوجات المطــ ّرزة مــن
خــال البرامــج والــورش المتنوعــة والمســابقات الممتعــة.
األسبوع الثاني ( 22يوليو الى  26يوليو)

لألطفال من  9إلى  13سنة
تعـ ّرف علــى األلــوان والنقــوش المميــزة للعمــارة اإلســامية
مــن خــال برامــج وورش متنوعــة ،كمــا يمكنــك التعــرف
علــى أنــواع مختلفــة مــن األحجــار الكريمــة المســتخدمة
فــي صناعــة الحلــي.
للحجز واالستفسار 06 5655455

متحف الشارقة للفنون
انطلــق فــي عالــم مــن المــرح واالبتــكار الفنــي فــي
المخيــم الصيفــي لمتحــف الشــارقة للفنــون وتجــول
معنــا للتعــرف علــى أهــم مقتنيــات المتحــف و أشــهر
الفنانيــن واســتمتع بصناعــة لوحاتــك الفنيــة مــن خــال
ورش فنيــة ممتعــة و متميــزة.
األسبوع االول ( 15يوليو الى  19يوليو)

لألطفال من  6إلى  8سنوات

األسبوع الثاني ( 22يوليو الى  26يوليو)

لألطفال من  9إلى  13سنة
للحجز واالستفسار

Sharjah Museum of Islamic Civilization
)Week One (15 July – 19 July
Children ages 9 to 13 years

Learn about the stages of making pottery
and metal works during Sharjah Museum of
Islamic Civilization.Enjoy creating embroidered
textiles through various programs, workshops
and fun competitions.
)Week Two (22 July – 26 July
Children ages 9 to 13 years

Learn about the special colors and patterns of
Islamic civilization through various programs
and workshops. Discover the different types of
gemstones used in jewelry.
For bookings and inquiries 06 5655455

Sharjah Art Museum
Set yourself free in a world of fun and creativity
at Sharjah Art Museum’s summer camp. Take
a tour to learn more about the museum’s
collections and its most famous artists. Enjoy
creating your own artworks through fun and
unique workshops.
)Week One (15 July – 19 July
Children ages 6 – 8 years
)Week Two (22 July – 26 July
Children ages 9 – 13 years

06 5688222
For bookings and inquiries 06 5688222

متحف الشارقة العلمي
األسبوع األول ( 29يوليو إلى  2أغسطس)

لألطفال من  9إلى  11سنة
اســتمتع بإجــراء العديــد مــن التجــارب العلميــة المدهشــة
وتعــرف علــى أســرار صناعــة الســكاكر والشــوكوالته
والعــب دور الفــارس ورائــد الفضــاء فــي مخيــم متحــف
الشــارقة العلمــي.
األسبوع الثاني ( 5أغسطس الى  9أغسطس)

لألطفال من  12إلى  14سنة
اســتمتع بتحويــل الخيــال العلمــي إلــى حقيقــة فــي
مخيــم متحــف الشــارقة العلمــي ،و متــع عقلــك بالعديــد
مــن األلعــاب الذهنيــة وغيرهــا مــن الفعاليــات العلميــة
وذلــك مــن خــال مختلــف التجــارب المدهشــة والمســلية.
للحجز و االستفسار 06 5668777

مركز الشارقة لالستكشاف
عــش متعــة تجربــة الــورش العلميــة الجديــدة وتعــرف
علــى الخــدع المثيــرة والمســلية واســتثمر وقتــك
بالشــكل األمثــل ونمــي قدراتــك اإلبداعيــة والذهنيــة
بأســلوب تعليمــي وترفيهــي فــي المخيــم الصيفــي
لمركــز الشــارقة لالستكشــاف
األسبوع األول ( 29يوليو إلى  2أغسطس)

لألطفال من  6إلى  8سنوات

األسبوع الثاني ( 5أغسطس إلى  9أغسطس)

لألطفال من  9إلى  11سنة

للحجز و االستفسار 06 5586577

Sharjah Science Museum
)Week One (29 July – 2 August
Children ages 9 - 11

Enjoy conducting various incredible scientific
experiments and learn about the secrets of
candy manufacturing, and play the role of a
knight and an astronomer at Sharjah Science
Museum Camp.
)Week Two (5 August – 9 August
Children ages 12 - 14

Enjoy turning science fiction to reality at
Sharjah Science Museum and various mental
games and other scientific activities through
different incredible and exciting experiments.
For bookings and enquiries 06 5668777

Sharjah Discovery Centre
Join our new and exciting scientific\educational
workshops, and learn about fun tricks, and
invest your time where you can develop your
creative and mental abilities in a thrilling
and educational way at Sharjah Discovery
Centre's summer camp.
)Week One (29 July - 2 August
Children ages 6 - 8
)Week Two (5 August – 9 August
Children ages 9 - 11

For booking and enquiries 06 5586577

متحف الشارقة لآلثار

Sharjah Archaeology Museum

شــارك معنــا واســتمتع بجــو ملــيء بالمــرح والمتعــة فــي
المخيــم الصيفــي لمتحــف الشــارقة لآلثــار وتعــرف علــى
أهــم المقتنيــات األثريــة التــي يعــود عمــر أقدمهــا إلــى
 125,000ســنة قبــل الميــاد تحــت عنــوان (الرحــال الصغير)
مــن خــال رحلــة مليئــة باألنشــطة المختلفــة المميــزة
والرحــات التثقيفيــة والــورش التعليميــة.

Join all the exciting fun at Sharjah Archaeology
)Museum Summer Camp (Junior Explorers
to learn about the most prominent artefacts
that date back to 125,000 B.C through various
educational activities from trips to workshops.

األسبوع األول ( 29يوليو الى  2أغسطس)

لألطفال من  9إلى  12سنة

األسبوع الثاني ( 5أغسطس إلى  9أغسطس)

لألطفال من  9إلى  12سنة
للحجز واالستفسار

06 5665466

)Week One (29 July – 2 August
The camp is for children ages 9 - 12
)Week Two (5 August – 9 August
The camp is for children ages 9 - 12

For bookings and enquiries 06 5665466

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

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

Selected Camp

المخيم الذي تم اختياره
اإلسبوع اإلسبوع
األول
الثاني

مركز الشارقة لالستكشاف
مربى الشارقة لألحياء المائية
متحف الشارقة العلمي
متحف الشارقة لآلثار
متحف الشارقة للفنون
متحف الشارقة البحري
متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية

أرقام التواصل

Week
Two

Week
One

Sharjah Discovery Centre
Sharjah Aquarium
Sharjah Science Museum
Sharjah Archaeology Museum
Sharjah Art Museum
Sharjah Maritime Museum
Sharjah Museum of Islamic Civilization

Contact Details

اسم ولي األمرGuardian Name: .................................................................................... :
رقم التواصلContact number 1: ................................................................................ :1
رقم التواصل Contatct number 2: ............................................................................. :2

التوقيــع:

بالتوقيــع علــى هــذه اإلســتمارة أوافــق علــى مشــاركة ابنــي  /ابنتــي

By signing this form I agree to allow my child to participate in the event

Signature:

