 من ضمن األنشطة املُصرح مبزاولتها على منت اليخوت السفارىKite Surf إشرتاطات إضافة نشاط
األعُضاء ابلغُرفة واملُرخص من وزارة السياحة

. املُمارسني جيب أن يكونوا مؤهلني للقيام هبذه الرحالت وحاصلني على شهادات سارية من ُمنظمات ُمعتمدة-1
. غري مسموح أبنشطة تدريب املُبتدئني أثناء الرحلة-2

 ال يُسمح ابلقيام ابلرحلة إال بوجود ُمدرب كايت حمرتف حاصل على بطاقة سارية من منظمة كايت معرتف هبا-3
.ىف الغرفة أثناء تنفيذ األنشطة ىف الرحلة وحاصل على بطاقة مزاولة مهنة سارية من الغرفة

 اإللتزام جبميع إشرتاطات الغُرفة (من معدات األمان والسالمة وسالمة األربطة واحلبال واأللواح) بشأن نشاط-4
.الكايت سريف فيما عدا وجود احلد األدىن من األلواح والكايت نظراً لعدم السماح بنشاط تدريب املُبتدئني
ِ  املُدير الفىن املسئول عن اليخت مسئول عن اإللتزام جبميع اإلشرتاطات سالفة-5
.الذكر

 وىف، العضوية بعد إجراء املُعاينة الالزمة للتأ ُكد من اإللتزام ابإلشرتاطات
ُ  يتم إعتماد وإضافة النشاط خبطاب-6
. مث إضافة النشاط برتخيص وزارة السياحة، األماكِن املُخصصة ملُزاولة النشاط املُعتمدة من قبل الغُرفة
ً جنيه سنوي3000  سداد مصروفات اإلعتماد واإلضافة مببلغ-7

Conditions of adding "Kite surfing" as an activity to be performed during
CDWS members' safari yachts, and having a valid Ministry of Tourism
license
1. Participants must be qualified to undertake that activity, and in possession
2.
3.

4.
5.
6.
7.

of valid certificate from world acknowledged organizations.
It is prohibited to teach/train beginners during the safari trip.
The activity will be permitted only in the presence of a certified
professional kite surf instructor, carrying a valid training card from an
acknowledged international kite surfing organization accredited by the
CDWS, and in possession of a valid CDWS professional card.
Commit to all the CDWS requirements (safety equipment, sound
boards/ropes/harnesses .. etc)
The safari yacht Technical manager is responsible for all mentioned
conditions.
The activity will be qualified and added to the CDWS membership letter
upon CDWS technical inspection & verification for all requirements.
Payment for qualification and activity addition amount of 3000 EGP/year

