
 عزبة البوش



1 

 2021المخيم الصيفي  –عزبة البوش 

1 

رايت إلماروث المواترسيخ ف إىل يهدللطلبة ، مخيم 
 .لألجياانقله بين و 

ب كورهمها تعلم ، أمختلفةت فعاليال خالمن 
و تعلم أساسيات لعناية بها اسبل ل و لجماا

 .الرماية و السباحة 
للعام الصيف عطلة خالل للمخيم ح لمقترايخ رلتاا
   2021 – 2020سي رالدا
 

 2021يوليو  16 –يوليو  10
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 :المخيم للطالب برنامج 

 
 صباحا   6 –و تعلم أساسيات ركوب الهجن اإلعتناء بالجمال  -1
 صباحا   7 –الرماية  -2
 صباحا   11 –السباحة  -3
 مساء   12 –الغداء         -4
 

 :أنشطة المخيم للطالب 

 

 ركوب الهجن -1

 اإلعتناء بالجمال و إطعامهم -2

 الرماية -3

 السباحة -4

 عامةمناقشات  -5

 



 :  المخيممعلومات و قوانين 

 

 بإرتداء الزي الوطني االلتزام        -

يتعين على ويل األمر توصيل الطالب المشارك اىل ميدان        -
صباحا  و إصطحابه من مجمع حمدان  6الرماية يف تمام الساعة 

 مساء   12الرياضي يف تمام الساعة 

اإللتزام ببرنامج المخيم و التقييد بمواعيد الحضور و  -
 اإلنصراف و عدم الـتأخر أو التخلف عن الحضور 

يمنع منعا  باتا  إحضار الهواتف النقالة المزودة بالكاميرات و  -
 االنترنت و يسمح بهاتف نقال بدون كاميرا و انترنت للطلبة المشاركين

سيتم تزويد الطلبة بالصور و الفيديوهات الخاصة بالبرنامج  -
 بعد االنتهاء من البرنامج

توفير صورة من صورة الهوية اإلمارتية سارية المفعول للطلبة  -
 المشاركين  و ويل األمر

 سلبي للطالب المشارك 19 –توفير فحص كوفيد  -
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 : شروط اإلشتراك 

 

 سنة 16إىل  12األعمار بين  -

 من الطلبة المتميزين -

 صحيا  يكون الئق أن             -

 

 :معلومات عن المخيم 

 

 اىل مجمع حمدان الرياضي من قبل المركزتوفير المواصالت         -

فريق إسعاف من قبل المركز لتأمين سالمة الطلبة توفير -
 المشاركين

 توفير الوجبات للمشاركين من قبل المركز-

 3المدربين لتعليم أساسيات الهجن عدد         -

 3عدد المدربين لتعليم الرماية -

 3عدد المدربين لتعليم السباحة -

 2عدد المشرفين -

 

 



 الموقع
 ( :مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث / ميدان الرماية ) نقطة تجمع إنزال المشاركين 

 

https://goo.gl/maps/cL6Ya2tcSKPfHG3g9  

 

 

 ( :مجمع حمدان الرياضي ) نقطة تجمع إصطحاب المشاركين  

 

6cHSzR8NpkNgDSA18goo.gl/maps/https://   
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