Emirates Diving Association
P.O. Box 33220, Dubai, UAE
Tel: 04 393 9390
Fax: 04 393 9391
www.emiratesdiving.com

جمعية اإلمارات للغوص
 اإلمارات، ديب,33220 ب.ص
04 3939390:هاتف
04 3939391:فاكس
www.emiratesdiving.com

طلب عضوية لنادي الغوص

DIVE CLUB MEMBERSHIP APPLICATION
Club Name:

:النادي

اسم

Type of Activity:

:النشاط

نوع

:اخلدمة

Years of Service:

سنوات

Areas of Service:

:اخلدمة

Number of Members:

:األعضاء

Name of Person In Charge:
Name of Instructor(s):
Certifying Authority and Number:
Name of Divemaster(s):
Certifying Authority and Number:

:املسؤول
:املدربني

عدد

اسم الشخص

أمساء/اسم املدرب

:والرقم
:ماسرت

مناطق

جهة الرتخيص

 أمساء دايف/اسم

:والرقم

جهة الرتخيص

Address:

:العنوان

P.O. Box:

:ب.ص

Telephone No:

:هاتف

Fax No:

:فاكس

Email:

:اإللكرتوين

الربيد

Website:

:اإللكرتوين

املوقع

Please attach the following:
1. List of all Members and their EDA Membership ID numbers.
2. Copies of the Club Instructor(s) and Divemaster(s) Residence Visa/Passport.
Note:
1. All Dive Clubs, Instructors, Assistant Instructors and Divemasters must be
registered EDA members.
2. All UAE resident certified divers must be registered EDA members.

FOR OFFICIAL USE
Application approved in the Council Meeting

:الرجاء إرفاق اآلتي
.قائمة بأمساء جميع األعضاء وأرقام عضوية اجلمعية اخلاص بهم
.املدربني ودايف ماسرت/صورة عن جواز السفر وتأشرية اإلقامة لكل من املدرب
:مالحظة
. املدربني املساعدين ودايف ماسرت أعضاء مسجلني باجلمعية، املدربني،جيب أن تكون جميع نوادي الغوص
.جيب أن يكون جميع الغواصني املرخصني أعضاء مسجلني باجلمعية

االستخدام الرسمي
تم قبول الطلب بجلسة مجلس اإلدارة
:بتاريخ

Held On:
Membership No:
Expiry Date:
Signature:

:العضوية
:العضوية

رقم

تاريخ انتهاء
:التوقيع

Emirates Diving Association
P.O. Box 33220, Dubai, UAE
Tel: 04 393 9390
Fax: 04 393 9391
www.emiratesdiving.com

Date:		

To:

/

/

Emirates Diving Association
P.O. Box 33220
Dubai
UAE

Dear Sir,
The attached pages constitute the Emirates Diving
Association requirements for dive club registration
in the UAE.

جمعية اإلمارات للغوص
 اإلمارات، ديب,33220 ب.ص
04 3939390:هاتف
04 3939391:فاكس
www.emiratesdiving.com

/

/

		
:التاريخ

جمعية اإلمارات للغوص
33220 ب.ص
ديب
اإلمارات

:السادة

,سيدي العزيز

هذه الصفحات املرفقة هي متطلبات جمعية اإلمارات للغوص لتسجيل
.نادي الغوص في دولة اإلمارات العربية املتحدة
حنن/أنا

I/We

confirm all paperwork is up to date and will endeavor
our utmost to meet and comply with all terms
thereof.

نؤكد أن جميع األوراق املرفقة حديثة وسوف نبذل قصارى جهدنا
.لاللتزام بالشروط وفقا ملا جاء بهذه البنود
.وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

Yours Sincerely.
:االسم

Name:
Signature:

Club Stamp:

:التوقيع

:النادي

ختم

