قيمة إيجار مالعب األسكواش ورسوم األستعانة
بالمدرب
اوالً  :إيجار المالعــب

 –1المالعب من ( )1إلى (-: )5

قيمة إيجار الملعب للعضو من سن  11سنة إلى  06سنة
قيمة إيجار الملعب للعضو تحت  11سنة و فوق  06سنة

 -2المالعب -: 7 ، 0
قيمة إيجار ملعب األسكواش الزجاجى لجميع األعمار

 16جني ــه
 7جني ــه

 12جني ــه

ً  :رسوم المدربين -:
ثانيا
اسم المدرب

الفئـة

من  11سنة حتى  06سنة

تحت  11سنة وفوق  06سنة

فؤاد األمير
نجيب أحمد

فئة (أ)

محمد مصطفى

 16جنيــه

 5جنيــه

جمال أبو النور

فئة (ب)
فئة (ج)

محمد عواد

صالح نادى
عادل محمود
رضا شحات

 1جني ــه

 4جني ــه

 5جني ــه

 2.5جنيــه

مدة ممارسة اللعب لألعضاء لمدة  45دقيقة .
مدة ممارسة اللعب مع مدرب لمدة  06دقيقة .
على العضو األلتزام بسداد الرسوم ( رسوم الملعب  +فئة المدرب ) لمسئول التحصيل قبل
ممارسة النشاط و إستالم التذكرة منه .

فى حالة أى مخالفة لماسبق يرجى الرجوع إلى السيد المدير التنفيذى مباشرة .

مواعيد الصيانة للمالعب يومياً  1ص  2،ظ  0 ،م .

إدارة النادى

قيمة إيجار مالعب التنــس ورسوم األستعانة
بالمدرب
اوالً  :إيجار المالعــب

نـهـاراً

بأستخدام اإلضاءة
قيمة إيجار ملعب التنس للعضو من سن  11سنة حتى  06سنة

 5جنيه للفرد

 0جنيه للفرد

قيمة إيجار ملعب التنس للعضو تحت  11سنة و فوق  06سنة

 2.5جنيه للفرد

 0جنيه للفرد

ً  :رسوم المدربين -:
ثانيا
الفئـة

اسم المدرب

من  11سنة حتى  06سنة

تحت  11سنة وفوق  06سنة

إبراهيم شجرة

فئة (أ)

حسين جاد
أحمد حسن (دكتور)

 15جني ــه

 7.56جني ــه

جمعة حلبى مسلوب
أحمد عبد الرحيم

فئة (ب)

أسعد خليفة
أحمد جاد

عبد اله أسماعيل

 12جني ــه

 0جني ــه

ياسر غريب

فئة (ج)

سيد حسين

 16جني ــه

 5جني ــه

تابع قيمة إيجار مالعب التنــس ورسوم
األستعانة بالمدرب
تابع رسوم المدربين
اسم المدرب

الفئـة

من  11سنة حتى  06سنة

تحت  11سنة وفوق  06سنة

محمود ابراهيم
محمد حسين
فئة (د)

سيد حسن راوى
راوى محمد راوى

 1جني ــه

 4جني ــه

عمرو مخيمر
عصام محمد أحمد
أيمن زكى
محمود جاد
عادل محمود
فئة (هـ)

محمد لطفى
محمد عبد الرحيم

 0جني ــه

 0جني ــه

راوى أحمد راوى
مصطفى إدريس

مدة ممارسة اللعب  06دقيقة .
على العضو األلتزام بسداد الرسوم ( رسوم الملعب للعضو والمدرب +فئة المدرب ) لمسئول
التحصيل قبل ممارسة النشاط و إستالم التذكرة منه .

فى حالة أى مخالفة لماسبق يرجى الرجوع إلى السيد المدير التنفيذى مباشرة .

إدارة النادى

