
 بسمه تعالی

 مدیرمسئول محترم کانون فرهنگی هنری .......................

 باسالم و عرض ادب

بهره مندی از اسکان طرح گردشگری بچه های مسجد در استان اردبیل، خواهشمند است موارد ذیل با  جهت

 دقت مطالعه و در صورت تمایل اقدامات الزم را انجام فرمایید.

 زمان پذیرش اسکان:  -1

 

 شهریور 31شهریور تا  4مرداد و  20تیر تا  15الف( اردوگاه مقدس اردبیلی: از مورخه 

 ب( هتل آپارتمان ارکید: طول فصل تابستان

 

هفته قبل از اعزام هماهنگی الزم را با دبیرخانه استان  2کانون های فرهنگی هنری محترم بایستی  -2

 نجام نماید.( ا09149564044اردبیل قسمت فرهنگی هنری)حسن مهدوی 

 

هزینه اسکان در اردوگاه و هتل برای کانون های فرهنگی هنری متقاضی رایگان می باشد و فقط  -3

ریال می باشد که بایستی در هنگام  150.000هزینه پذیرایی)صبحانه، نهار و شام( در هر دو مکان مبلغ 

نزد بانک  1330314415هماهنگی به حساب کانون فرهنگی هنری فجر نور)مجری طرح( به شماره حساب 

 تجارت واریز گردد.

 

 نفر برای هردو مکان مورد پیش بینی قرار گرفته است. 40تعداد نفرات پذیرش  -4

 

همه شرکت کنندگان بایستی بیمه شده باشند و دبیرخانه استان اردبیل در قبال حضور فعاالن کانون  -5

 های مساجد مدعو مسئولیتی نخواهد داشت . 

 

هنری متقاضی ، بهره مندی از امکانات بایستی زمان حرکت، جنسیت، مقطع کانون های فرهنگی  -6

 در استان هماهنگی نماید. (09149564044طرح ) سنی و ... را با کانون مجری

 

 کانون مجری از ارائه خدمات به کانون های فاقد شرایط و بدون هماهنگی قبلی معذور خواهد بود. -7

 

اردبیل، باالتر از سه راهی سرعین، اول بزرگراه مرحوم آقاخانی، جاده آدرس اردوگاه مقدس اردبیلی:  -8

 فرعی اردوگاه



آدرس هتل آپارتمان ارکید: سرعین، خیابان چالدران، بعد از دفتر امام جمعه، جنب آموزش و پرورش  -9

 سرعین

 

ر هزینه های ایاب و ذهاب و جانبی حضور کانون های مساجد بر  عهده خودشان بوده و زمان حضو -10

 حداکثر سه شبانه روز پیش بینی شده است.

 

 

 هزینه اسکان محل اسکان ردیف
 هزینه پذیرایی

 )صبحانه، ناهار، شام(
 آدرس زمان اسکان

1 
اردوگاه مقدس 

 اردبیلی
 ریال 000/150 رایگان

تیرماه 15

 مردادماه20تا

شهریورماه 4و

 شهریورماه 31تا

اردبیل، باالتر از سه راهی 

بزرگراه سرعین، اول 

مرحوم آقاخانی، جاده 

 فرعی اردوگاه

2 
هتل آپارتمان 

 ارکید
 ریال 000/150 رایگان

طول فصل 

 تابستان

سرعین، خیابان چالدران، 

بعد از دفتر امام جمعه، 

جنب آموزش و پرورش 

 سرعین

 

 

 


