أستمارة عضوية نادي مسقط ستانجز

MuscatStangs club new membership application
www.muscatstangs.com
:شروط طلب العضوية

Membership conditions:
1-Membership fees is 20 OMR per Person
3- Two personal pictures
4- Two copy of civil ID
5- Tow copy of vehicle license
6- Read and approve the rules and regulation

 لاير عماني للفرد20  رسوم العضوية هو-1
 صورتان شخصية-2
 نسختين من بطاقة الشخصية-3
 نسختين من ملكية السيارة-4
 االطالع والموافقة على قوانين وشروط الفريق-5

:المعلومات الشخصية

Personal Information:

االسم

Name

ارقام الهواتف للتواصل

Mobile Numbers

مكان السكن

City
Email Address

البريد االكتروني

Place of work

مكان العمل
الوظيفة

Occupation

تاريخ الميالد
رقم بطاقة الشخصية او الجواز
رقم هاتف الطوارى
فصيلة الدم

Date of Birth
Civil ID
Emergency N.o
Blood Group

:الجمعية العمانية للسيارات

Oman Automobile Association:

رقم العضوية
تاريخ االلتحاق االول

Membership No.
Join Date:

:بيانات المركبة

Vehicle Information:
Mustang Model
Color
Type (coupe/conv.)
Plate Number
Car Registration
Expiry
Fire Extinguisher

موديل الموستانج
اللون
)نوع الموستانج (كشفي\ كوبي
رقم السيارة
تاريخ انتهاء الملكية
Available )(متوفر

Official website: www.muscatstngs.com
Contact Persons: Sami Al Habsi
(+968-98033533)
Jamal AlToubi (+968-98085479)

No Available)(غيرمتوفر

طفاية الحريق

Group Email: muscatstangs@gmail.com
Email: sami@muscatstangs.com

:العضوية تشمل

Membership package include:

شعار-ملصق للسيارة-1

1-Car decals (With group logo)
2-T-Shirt (With group logo)
Size:
Small
Medium
Large
3-Membership in Oman Automobile Association

Rules and Regulation:
1. The Subscriber has to be 18 years old or over.
2. To comply with Rules and Regulations issued by
the Administration.
3. In the case of non-compliance with Rules and
Regulations, the Organizing Committee will have
the right to take the necessary actions.
4. Be responsible and accounted for any noncompliance behaviors.
5. Actively participate as effective Team member.
6. Members shall be entitled to bring children in
some events, with the condition to bear all
responsibility to their safety.
7. Achieve the principles of Safety and Security at all
times.
8. In case of accidents, members cannot claim
anything from the Administration.
9. Membership fees are not refundable once the
application is signed.
10. Members cannot subscribe to any other car clubs
within the Sultanate.
11. Do not share any information that might
negatively affect the club.
12. Annual renewal fee is 30 Oman Rials.
13. The Administration have the right to terminate
any membership in the case of non-compliance
with Rules and Regulations mentioned above.

)قميص (يحمل شعار الفريق-2
 صغير متوسط كبير:المقاس
 عضوية في جمعية العمانية للسيارات-3

:شروط وقوانين االشتراك
. سنة18 أن ال يقل عمر العضو عن.1
.التقيد بالقوانين واإلرشادات الصادرة من اإلدارة.2
في حالة عدم التقيد بالقوانين سوف تتخذ اإلدارة المنظمة اإلجرءات.3
.الالزمة
تحمل المسؤولية الشخصية في حالة عدم االلتزام بقوانين وإرشادات.4
.المنظمين
.تقبل العمل ضمن الفريق.5
يحق للعضو اصطحاب األطفال أو األصدقاء أو األقارب في بعض.6
.الفعاليات المقامة شريطة تحمل كافة المسؤوليات تجاههم
.االهتمام بتحقيق مبادىء األمن والسالمة والعمل برقي.7
عدم مطالبة إدارة الفريق بأية مطالبات في حالة وقوع حادث سير.8
. السمح هللا
. ال يحق للعضو المطالبة بإعادة الرسوم بعد التسجيل.9
.ال يحق للعضو االنتساب إلى فريق أو ناد سيارات آخر.10
.عدم إفشائه ألية معلومات متعلقة بالنادي.11
 لاير عماني30  سيتم تجديد العضوية في النادي سنويا بمبلغ وقدرة.12
.مقسمة الى دفعتين
 يحق إلدارة الفريق إلغاء أية عضوية في حال عدم التقيد بالقوانين.13
.أعاله

I have read and understand the rule and regulations for being member of Muscatstangs
team and I agree to be bound by them.
.اتعهد باني قرأت جميع الشروط والقوانين المتعلقة باالشتراك في نادي مسقط ستانجز وأنا أوافق على االلتزام بها
Name:

:االسم

Signature:

:التوقيع

Date:

التاريخ

Official website: www.muscatstngs.com
Contact Persons: Sami Al Habsi
(+968-98033533)
Jamal AlToubi (+968-98085479)

Group Email: muscatstangs@gmail.com
Email: sami@muscatstangs.com

