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 سناتـواده بزرگ حـتفریحی خان -گیـمین اردوي فرهنـتهش
با عنایت به لزوم تقویت شادي و نشاط بین کارکنان وخانواده محترم ایشان، معاونت فرهنگی کانون حسنات اقدام به برگزاري 

ماه سالجاري،ویژه خانواده بزرگ حسنات؛ مینماید.  تیر 16 اردوي بزرگ فرهنگی تفریحی باغ ابریشم در تاریخ جمعهمین تهش
ا می گردد بدینوسیله از متقاضیان دعوت  ت ر  داکث ر  یکم ح  نسبت به ثبت نام در این اردو اقدام نمایند. ماه تی

 آیین نامه شرکت در اردو بشرح ذیل می باشد:

سسه مؤ صندوقهاي قرض الحسنه سهامدار کانون حسنات و-کاسپینسسه اعتباري این اردو ویژه کارکنان مؤ-الف 
 میباشد. کاسپیناعتباري 

فرزندان -(همسرخانواده  اصلی اعضايکانون ده از یارانه اجهت استفمی تواند فقط ، هر کارمند علت محدودیت در پذیرشه ب-ب
اصلی خانواده خود را به اردو افرادي که قصد دارند غیر از اعضاي .طبق فرم پیوستی ثبت نام نماید خود راپدر ومادر) -در منزل

 امل شرایط حضورشان را فراهم کنند.دعوت کنند می توانند با پرداخت هزینه ک

 

 خدمات اردو شامل:  -ب

 نفر در یک آالچیق). 25ردو (حداقل ورودي به اردوگاه و تامین محل اسکان شرکت کنندگان در ا 
 ،و میان وعده. پذیراییناهار 
 ورزشی، تفریحی و فرهنگی مجموعه. استفاده از امکانات 
     برگزاري جنگ شادي. 

 

 هزینه اردو: -ج

 گرفته نظر در یارانه ریال000/140 نفر هر براي کانون که بوده ریال390 /000 نفر هر براي فوق کل مبلغ بابت خدمات 
 .گردد پرداخت صندوق و کارمند توسط مساوي بصورت ریال)000/250( مبلغ مابقی گردد می پیشنهاد و است

 سسه وال بوده و مابقی توسط مؤیر 000/140کانون حسنات هزینه هرنفر  و کاسپینسسه اعتباري براي کارمندان مؤ 
ریال براي کارکنان صندوقهاي  000/250تأمین می گردد. ضمن آنکه ثبت نام قطعی منوط به واریز وجه (مبلغ کانون

-531-56721-2به شماره حساب  کانون حسنات) و کاسپینسسه ریال براي کارکنان مؤ000/140و قرض الحسنه 
حق واگذاري به دیگري رانیز ثبت نام کنندگان می باشد، ضمنا  کاسپینسسه بنام کانون حسنات نزد مؤ 1121

 .اقدام نمایندواریز وجه  ونهایی نسبت به ثبت نام  ماهتیر یکم بایست حداکثر تا  ندارند.متقاضیان می
  ًهمراه با فیش واریزي به معاونت فرهنگی کانون حسنات ارایه  فرم پیوستی راثبت نام  تکمیلپس از لطفا

 نمایند.
 شد. راف هزینه واریزي مسترد نخواهددرصورت انص 
 شد. ژتون هاي مورد نیاز تحویل داده خواهد به ثبت نام کنندگان کارت ورود به مجموعه و 
  سایتازطریق  فرم تقاضا رامی بایست متقاضیانhasanat.ir  تهیه نمایند. 
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