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Happy Holiday Camp
2019  ﺩﻳــﺴﻤــــﺒﺮ26 - 15
15 - 26 December 2019
All camps start from 9:00 am to 12:30 pm
12:30
َ
Fees per week:
62.50 AED for all museums
115 AED for Sharjah Science Museum and Sharjah Discovery Centre
All fees include %5 VAT
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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
.• فــي حــال كان المشــارك مــن األفراد مــن ذوي االعاقه يرجى إبالغ المتحف بذلك مــع تحديد نوع اإلعاقة

.مساء
12:30  صباحًا وتستمر حتى الساعة9:00 تبدأ المخيمات من الساعة
َ
:الرســوم ألسبوع واحد
 درهم لجميع المتاحف62.5
 درهم لمتحف الشارقة العلمي و مركز الشارقة لالستكشاف115
5% الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة

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.

• If the participant with special needs, please inform the museum about it and specify the
type of disability.

All camps start from 9:00 am to 12:30 pm.
Fees per week:
62.50 AED for all museums
115 AED for Sharjah Science Museum and Sharjah Discovery Centre
All fees include 5% VAT

متحف الشارقة للتراث
 15ديسمبر  26 -ديسمبر 2019
لألطفال من  7إلى  10سنة

شــاركنا فــي المخيــم الشــتوي لمتحــف الشــارقة
للتــراث و تعــرف علــى مفاهيــم القهــوة العربيــة
والضيافــة وكيفــة ارتبــاط النخلــة بهــا واعتمــاد االجــداد
عليهــا فــي معيشــتهم مــن خــال العديــد مــن
الــورش ترفيهيــة و تعليميــة.
للحجز واالستفسار 06 568 0006

متحف الشارقة العلمي
 15ديسمبر  19 -ديسمبر 2019
لألطفال من  7إلى  9سنة

انضــم الــى المخيــم الشــتوي فــي متحــف الشــارقة
العلمــي و تعــرف علــى عالــم الديناصــورات واألســماك
باالضافــة الــى عالــم الفقاعــات و الزراعــة  ،مــن خــال العديــد
مــن الــورش التعليميــة المســلية .
 22ديسمبر  26 -ديسمبر 2019
لألطفال من  10إلى  12سنة

انضــم إلينــا فــي رحلــة حــول العالــم مــن الصيــن فــي
آســيا مــرورا بإيطاليــا فــي أوروبــا وبعدهــا مصــر فــي
أفريقيــا ثــم اســتراليا  ،مــن خــال مجموعــة مــن الــورش
الممتعــة و التعليميــة فــي المخيــم الشــتوي لمتحــف
الشــارقة العلمــي
للحجز واالستفسار 06 5668777

متحف حصن خورفكان
 15ديسمبر  26 -ديسمبر 2019
لألطفال من  12إلى  16سنة

هــل ترغــب بــأن تصبــح عالــم آثــار؟ شــارك معنــا فــي
مخيــم حصــن خورفــكان الشــتوي وتعــرف علــى مقتنيــات
المتحــف وعــش تجربــة التنقيــب والترميــم مــن خــال ورش
تعليميــة ممتعــة وأنشــطة ترفيهيــة مختلفــة.
للحجز و االستفسار 056 7469969

Sharjah Heritage Museum
15 December - 26 December 2019
Children ages 7 to 10 years
Join us in Sharjah Heritage Museum Winter Camp
and learn about the concepts of Arabic coffee,
hospitality, how the palm relates to it and how the
old people depended on it for their living through
lots of fun educational workshops.
For bookings and inquiries 06 568 0006

Sharjah Science Museum
15 December - 19 December 2019
Children ages 7 to 9 years

Join us in Sharjah Science Museum Winter
Camp and learn about the world of dinosaurs
and fish in addition to the world of bubbles
and agriculture, through many enter taining
educational workshops.
22 December - 26 December 2019
Children ages 10 to 12 years

Join us on a trip around the world from China
in Asia to Italy in Europe and then Egypt in
Africa and finally Australia, through a series
of fun and educational workshops in Sharjah
Science Museum Winter Camp

For bookings and inquiries 06 5668777

Hisn Khorfakkan Museum
15 December - 26 December 2019
Children ages 12 to 16 years

Would you like to be an archaeologist? Take
part in Hisn Khorfakkan’s winter camp activities,
discover the museum’s collections and try what
it’s like to excavate and restore through the fun
workshops and diverse entertaining activities.
For booking and enquiries: 056 7469969

Sharjah Discovery Centre

مركز الشارقة لالستكشاف

15 December - 19 December 2019

2019  ديسمبر19 -  ديسمبر15
 سنة8  إلى6 لألطفال من

22 December - 26 December 2019

2019  ديسمبر26 -  ديسمبر22
 سنة11  إلى9 لألطفال من

Children ages 6 to 8 years

Children ages 9 to 11 years

Dreaming about being a doctor or a petroleum
engineer or a famous athlete? Join us in the
Sharjah Discovery Centre winter camp to live the
experience and achieve your dream.
For bookings and inquiries 06 5586577

Sharjah Classic Cars Museum
15 December - 26 December 2019
Children ages 9 to 12 years

Create your car with simple tools and learn
about traffic guidelines and rules within
a group of entertaining workshops and
various programs in the Sharjah Classic Cars
Museum winter camp.
For booking and enquiries 06 5580222

Bait Al Naboodah
15 December - 26 December 2019
Children ages 7 to 12 years

Discover the hidden corners of the heart
of Sharjah and enjoy the educational and
entertaining workshops related to the past and
heritage by joining the winter camp at Bait Al
Naboodah Museum.
For booking and enquiries: 06 5681738

هــل تحلــم أن تصبــح طبيبــً أو مهنــدس بتــرول أو
رياضــي مشــهور؟ شــارك معنــا فــي المخيــم الشــتوي
فــي مركــز الشــارقة لالستكشــاف لتعيــش التجربــة
.وتحقــق حلمــك
06 5586577 للحجز واالستفسار

متحف الشارقة للسيارات القديمة
2019  ديسمبر26 -  ديسمبر15
 سنة12  إلى9 لألطفال من

اصنــع ســيارتك بــأدوات بســيطة وتعــرف علــى ارشــادات
وقواعــد المــرور ضمــن مجموعــة مــن الــورش المســلية
وبرامــج المتنوعــة فــي المخيــم الشــتوي لمتحــف
.الشــارقة للســيارات القديمــة
06 5580222 للحجز و االستفسار

بيت النابودة
2019  ديسمبر26 -  ديسمبر15
 سنة12  إلى7 لألطفال من

اكتشــفوا خفايــا فــي زوايــا منطقــة قلــب الشــارقة
واســتمتعوا بالــورش التعليميــة و الترفيهيــة المتعلقــة
بالماضــي و التــراث وذلــك باالنضمــام الــى المخيــم
.الشــتوي فــي متحــف بيــت النابــودة
06 5681738 للحجز و االستفسار

متحف الشارقة للخط
 15ديسمبر  26 -ديسمبر 2019
لألطفال من  8إلى  12سنة

شــاركنا متعــة التعــرف علــى قواعــد كتابــة الخطــوط
العربيــة األساســية و مراحــل تطــور الخــط العربــي
عبــر العصــور بدايــة مــن الخــط الكوفــي القديــم
وصــوال إلــى فــن الحروفيــات المعاصــر مــن خــال
الــورش التعليميــة الشــيقة فــي المخيــم الشــتوي
لمتحــف الشــارقة للخــط
للحجز و االستفسار 06 5694561

حصن الشارقة
 15ديسمبر  26 -ديسمبر 2019
لألطفال من  9إلى  12سنة

ابتكــر تحفتــك الفنيــة الخاصــة و تعــرف علــى
تطــور الحيــاة فــي إمــارة الشــارقة عبــر الســنين
فــي المخيــم الشــتوي لمتحــف الحصــن  ،مــن خــال
الجولــة اإلرشــادية التفاعليــة و مجموعــة األنشــطة و
الــورش المســلية و اإلبداعيــة

Sharjah Calligraphy Museum
15 December - 26 December 2019
Children ages 8 to 12 years

Join the fun and learn about the rules of writing
Arabic calligraphy and the development of its
scripts throughout the ages, starting from the
old Kufi script and ending with the modern art
of Al Huroufiyat through exciting educational
workshops at Sharjah Calligraphy Museum’s
Winter Camp.
For bookings and enquiries 06 5694561

)Sharjah Fort (Al Hisn
15 December - 26 December 2019
Children ages 9 to 12 years

Create your own masterpiece and learn
about the evolution of life in Sharjah over
the years at Al Hisn Winter Camp, through an
interactive guided tour and a range of fun
and creative workshops and activities.
For bookings and enquiries 06 5685500

للحجز و االستفسار 06 5685500

مربى الشارقة لألحياء المائية
 15ديسمبر  26 -ديسمبر 2019
لألطفال من  9إلى  12سنة

تعــرف علــى جمــال البيئــة البحريــة فــي دولتنــا،
واســتمتع بالعديــد مــن البرامــج التعليميــة
والترفيهيــة والــورش المميــزة التــي ســتتيح لــك
فرصــة تعلــم مهــارات جديــدة منهــا العمــل ضمــن
الفريــق الواحــد فــي المخيــم الشــتوي لمربــى الشــارقة
لألحيــاء المائيــة .
للحجز و االستفسار 06 5285288

Sharjah Aquarium
15 December - 26 December 2019
Children ages 9 to 12 years

Learn about the beauty of the marine
environment in our country, and enjoy many
educational and entertaining programs and
workshops that will give you the opportunity
to learn new skills, including teamwork at the
winter camp of Sharjah Aquarium.
For booking and enquiries: 06 5285288

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, kindly mention

Language:

يرجــى ذكرهــا فــي حــال كانــت اإلجابــة نعــم

?Is your child allergic to any t ype of food

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

المخيم الذي تم اختياره
األسبوع األسبوع
األول
الثاني

متحف الشارقة للتراث
متحف الشارقة العلمي
متحف الشارقة للخط
متحف حصن خورفكان

Selected Camp
Week
Two

Week
One

Sharjah Heritage Museum
Sharjah Science Museum
Sharjah Calligraphy Museum
Hisn Khorfakkan Museum

حصن الشارقة

Al Hisn Museum

مربى الشارقة لألحياء المائية

Sharjah Aquarium

مركز الشارقة لالستكشاف
متحف الشارقة للسيارات القديمة
بيت النابودة

أرقام التواصل

Sharjah Discovery Centre
Sharjah Classic Cars Museum
Bait Al Naboodah

Contact Details

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

التوقيــع:

بالتوقيــع علــى هــذه االســتمارة أوافــق علــى مشــاركة ابنــي  /ابنتــي

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

Signature:

