
 رييغتلا راطخإ / ةيوضعلا بلط    
 

 لاثملا ليبس ىلع 1918 ماع نم Dahlenburger SK يف لوبقلل بلطب مدقتأ □

 .يب ةصاخلا ءاضعألا تانايب يف رييغتلا نع غالبإلا ديرأ □

 _____________________________________________________ لوألا مسالا ، مسالا

 _________________________________________________ مقر ، عراشلا

 _____________________________________________________________ ةنيدملا يديربلا زمرلا

 _________________ / _______ كرحتم   ________________ / __________ فتاه

 __________________ داليملا خيرات    ______________________________ ينورتكلإلا ديربلا

 __________________:ةئفلا رخآ   ____________________________:ةضاير

 ال □ معن □ ؟Dahlenburger SK يف لعفلاب ءاضعأ نورخآلا ةرسألا دارفأ له

 ____________________________________________:ةلئاعلا مسا

 ، موسرلا دعاوق كلذكو ، مكاحملاو ةبعللا دعاوقو ، يساسألا ماظنلا لبقأ ، يعيقوتب
ا دكؤأ .يل ةمزلم اهرابتعاب  ةيامحب ةقلعتملا تامولعملا تمهفو تأرق دق يننأ أ�ض�
 لثممك / انأ ، عيقوتلا ةمدخ عم .لكشلا ىلع ةحضوملا ةيصخشلا قوقحلا / تانايبلا
 .ةيوضعلا ةقالع نم ةيعمجلا تابلاطم نع عافدلل دادعتسا ىلع يسفن نلعأ ، ينوناق

____________________________________________________________________ 

 (ينوناقلا لثمملل ةيفاضإلا (تاعيقوتلا) عيقوتلا ، للُقّ� ) عيقوتلاو ناكملاو خيراتلا

SEPA رشابملا مصخلا ةيالو 

 يف .رشابملا مصخلا قيرط نع يباسح نم تاعوفدملا ليصحت .Dahlenburger SK e.V لوخأ
 نم ةقحتسملا ةرشابملا نويدلا دادرتسا هعم لماعتأ يذلا كنبلا نم بلطأ ، هسفن تقولا
 Dahlenburger SK e.V ةطساوب يباسح

ا ، عيباسأ ةينامث لالخ غلبملا دادرتسا بلط يننكمي :ةظحالم  .مصخلا خيرات نم �دء�
 .يب صاخلا كنبلا عم اهيلع قفتملا طورشلا قبطت

ا ناك اذإ ، باسحلا بحاص) ريخألا مسالاو لوألا مسالا  (بلطلا مدقم نع مختلف�
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 نامتئالا ةسسؤم
 __________________________________________________________(مسالا)

D E _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _    BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 عيقوتلاو ناكملاو خيراتلا



__________________________________________________________________________________________________________________ 

 .لصفنم لكشب ضيوفتلا عجرم غالبإ متيس DE18ZZZ00000254561 :نئادلا فيرعت مقر

 

NUR FÜR INTERNE ZWECKE – BITTE NICHT AUSFÜLLEN! 

Eingang                     Mitgliedsnummer                       Datum                          Handzeichen      

____________       _____________________       _______________       __________________ 

ا) :موسرلا لودج نم فطتقم  (2020 رياني نم اعت�ار�

 ةقبطلا
 ةمهاسم

 ةنسلا / رهشلا يف ةمهاسملا غلبم ءاضعألا لكش
 ورويلاب

 € 84 / € 7 ةنس 18 ىتح لافطألا 01 
 € 102/ € 8,50 بالطلاو ، FSJ وأ BFD يف ، بيردتلا يف 02 
 € 120/ € 10 ةنس 18 قوف نوغلابلا 03 
 € 96 / € 8 ةنس 65 قوف نوغلابلا 04 
 لافطألا عيمج كلذ يف امب) ةرسألا ةمهاسم 05 

 (ةرسألا يف نوشيعي نيذلا
24 € / 288 € 

 € 48/ € 4 (قيبطتلا دنع طقف) ةيبلس 06 
 

  الإ ةيوضعلا ءاهنإ نكمي ال
ً
 1 زواجتي ال دعوم يف ةرادإلا سلجم ىلإ هميدقت بجي .ماعلا ةياهن يف كتا�ة

 نكميو يضايرلا لزنملا يف موسرلاو دعاقملاو بعللا دعاوقو ةيساسألا داوملا رفوتت.ةنسلا نم ربوتكأ
ا اهبلط  .ةحوللا نم أ�ض�

 ةيوضعلا بلط ىلع تاظحالم                                                     

 

 ةيصخشلا قوقحلا / تانايبلا ةيامح

 ةجلاعم ةمظنأ مادختساب اهئاضعأل ةيصخشلا تانايبلا مادختساو ةجلاعمو عمجب ةيعمجلا موقت .1
 كنبلا ليصافتو ناونعلاو مسالا لثم) سيسأتلا ماظن يف ةجردملا ماهملاو ضارغألا قيقحتل تانايبلا
 .( (ةيعمجلا يف فئاظولاو صيخارتلاو داليملا خيراتو ينورتكلإلا ديربلا نيوانعو فتاهلا ماقرأو

 ةجلاعمو عمج • ىلع ءاضعألا قفاوي ، نيناوقلا هذهب طبترملا فارتعالاو مهتيوضع لالخ نم .2
 ضارغألاو ماهملاب ءافولا قايس يف ةيصخشلا مهتانايب مادختسا • ، (لاسرإلاو ليدعتلاو نيزختلا)
 .هب حومسم ريغ (تانايبلا تاعيبم لثم) تانايبلل رخآ مادختسا يأ .ةيعمجلل ةينوناقلا

ا ءاضعألا قفاوي ، يساسألا ماظنلا اذهب طبترملا فارتعالاو مهتيوضع لالخ نم .3  روصلا رشن ىلع أ�ض�
 ماهملا عم اذه قفاوتي ام ردقب ، ةينورتكلإلا طئاسولاو ايديميلتلاو ةعوبطملا طئاسولا يف ءامسألاو
 ،اهضارغأو ةيعمجلل ةينوناقلا

 • ىلع لوصحلا وضع لكل قحي ، تانايبلا ةيامحل يداحتالا نوناقلل ةينوناقلا ماكحألا راطإ يف .4
 يف مهتانايب حيحصت • ، اهنيزخت نم ضرغلاو نيديفتسملاو مهنع ةنزخملا تانايبلا لوح تامولعم
 .اهبجح وأ اهفذح وأ تانايبلا ةحص مدع ةلاح

 

 اوكراشي نأ يغبنيو ءاضعألا عيمج هيف كراشي عمتجمك انسفنأ ىرن يضاير نادٍ  نحن
 .ةيعمجلل ةيعامتجالا ثادحألا ةرايزب تمق اذإ ءادعس نوكنس .طاشنب هيف


