
   الحركة الكشفية     -الوطن            -هللا                       
 

 تعلن                                             
 

 مجموعة مارمرقس الكشفية الجوية 

 بمصر الجديدة            
        

 2022/ 2021لمجموعة الكشفية لعام  ل  ةنظممال  قواعدلا
 

 مساء   .157 الى   6.00  من الساعة       اشبال / زهرات (بتدائى ) ا :  واعيد  مال

 مساء   9.00 الى   7.30  من الساعة  اعدادى ) كشافة / مراشدات (                

 مساء  11الى  9.15من الساعة           مرشحين جواله / جواله                

 والمعلنة ولن يتم قبول اي اعذار تاخيرضرورة االلتزام بالمواعيد المحددة   •

 

سممواء    خمس مرات فقط علي مدار العام(  5) لعدد  يسمممب بالتبيع عن ورممور االجتماعات الكشممفية   •

 .  وقبول العذرالفرقة / قائدة    لقائد  بعد تقديم اعتذارمتصلين أو متقطعين 

 

ضممممرورة الحفما  علي التبماعمد االجتمماعي يجمع    نظرا للظروف الوبماء المذي يتعرل لمه العمالم أجم    •

وجمي  االجراءات االوترازية ولن يسمممممب بالتواجد ا ناء االجتماعات واي تجم  كشممممفي اال بارتداء 

   الكمامة .

 

وتقديم  صمممورة تذكرة   قائد عام المجموعة الكشمممفية  ل  اكتابي   االبالغيتم   خارج البالدفي وال السمممفر   •

 .السفر وجواز السفر 

 

 يتم  وفلة الوعدأو  الكشفي الرووي الرياضيأو اليوم   المعسكرات الكشفيةورور في وال التبيع عن   •

 .  وال يتم قبول أي اعذار+ باالضافة ألوتساب اليوم غياب     كاملةالسنوية   اتدرج% من ال 50خصم 

 

خدمات  عن الللمجموعات الكشممممفية بنات وأوالد )  انوي / مرشممممحين / جوالة (  قبول أي اعذاريتم  ال  •

 العامة الكشفية والرووية الموكلة لهم  .

 

 .  اعذار مخالفة أوي ولن يتم قبول أكامال الكشفى   م بالزىاتزلااليتم   : الزى •

 

 

مالبس  من والمظهر العام  بالقواعد الكشفية  التزامهم د يتم الوالوا  للبنات  : بالنسبة عامالمظهر ال •

 .  عذارا مخالفة أو ولن يتم قبول أىوخالفه   وشعر

 

 عن كم     ابم ئيتم اعتبمار الكشممممماف غما  هبعماليم   السمممممابقمة  فى ومال مخمالفمة اى بنمد من البنود   -    :  اتوظم مال

 . بعاليه     عدد مرات البيابعليه ويطبق  يوم غياب                                         فة لمخا

 

قائد الفرقة و قائدة   /  قائد  يتم ابالغ واالت خاصمممة ) مرضمممية اوخالفة (فى وال وجود اى   -                

                   و   التمممارين    و  االجتممماعممات  من ورممممورين  الكشمممممافوالتي قممد تعو     كتممابيمما  المجموعممة الكشممممفيممة  عممام  

 . وأي تقارير طبية    ...    الخ م  ضرورة تقديم تقديم الشهادات الطبية االلعاب  

  

  ووع الكنيسة والوطن خدمة الكشافةفي مخافة هللا ونمو أوالدنا صلوا من اج  

 
 مجموعة مارمرقس الكشفية الجوية                                 2021 /01/11التاريخ     


