استمارة طلب موافقة تنظيم الفعاليات بالقالع والحصون التابعة لوزارة
السياحة

اسـم مقــدم الطلـب________________________________________________________ :

اجلنسية____________________ :

صنــدوق الربيــــد________________________________________________________ :

اهلاتــــف____________________ :

النقــــــــــــــــــال________________________________________________________ :

الفاكس____________________ :

الربيد االلكرتوني_____________________________________________________________________________________________ :
االسم التجاري للشركة أو املؤسسة:

______________________________________________________________________________

املـوقـع  /احملافظـة _______________________ :الواليــة _______________________ :القريـــة____________________ :

املستندات الواجب ارفاقها عند تقديم الطلب
ضع عالمة ( )على املستندات املقدمة:
نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر ملالك  /مالك السجل التجاري.
نسخة من أوراق السجل التجاري مكتملة يف حالة وجود سجل جتاري أو نسخة من عقد تأسيس الشركة يف حالة
عدم وجود سجل جتاري.

املستندات الواجب ارفاقها للحصول على موافقة ألقامه الفعالية السياحية
ً
أوال -:املستندات املطلوبة:
 رسالة طلب من ادارة الشركة تتضمن االتي .1تصور كامل عن الفعالية.
 .2القلعة أو الحصن املزمع إقامة الفعالية بها وتاريخها واألعداد املشاركة.
 .3تحديد مدة الفعالية.
ثانيا -:الرسوم:
ً
ً
 750رياال عمانيا (للمرافق الداخلية للموقع)

ً
ً
 500رياال عمانيا (املرافق الخارجية للموقع)

ثالثا -:يتم البت في الطلب في مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ تقديمه.
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يلتزم املرخص له وفق املادة ( )30من الالئحة التنفيذية لقانون السياحة باآلتي:
 -1عدم املساس باملواقع االثرية بأي شكل من األشكال.
 -2عدم االخالل باآلداب العامة والعادات والتقاليد العمانية.
 -3استغالل املوقع محل الترخيص للفعالية التي تم الترخيص لها فقط.
 -4أخطارالوزارة كتابيا في حال الرغبة بتعييرنوع الفعالية.
 -5توفيركافة متطلبات االمن والسالمة في موقع الفعالية.
 -6عدم تجاوز الحد االقص ى لعدد الحضور املسموح به لكل موقع.
 -7توفيرالكادرالتنظيمي للفعالية.
 -8املحافظة على نظافة املوقع ومرافقة.
 -9اصالح األضرارالناتجة عن سوء استعمال املوقع ،وتحمل كافة التكاليف املالية التي قد تنتج عن ذلك.
تنبيـ ـ ـه:
يحق للوزارة إلغاء املوافقة أن كانت البيانات واملستندات غيرصحيحة ،مع تحمل صاحب الطلب جميع التبعات
الناتجة عن ذلك.
تني
إقرار:
أقرأن البيانات املذكورة أعاله صحيحة ،وأتحمل مسؤولية ذلك.

تاريخ تقديم الطلب ______ /_____ /_____ :توقيع مقدم الطلب________________ :
مالحظة هامة:
تني
إن تقديم الطلب ال يعني أي التزام من قبل وزارة السياحة باملوافقة ،وانما يقصد به دراسة الطلب إقراراملوافقة أو
ً
ً
عدمها وذلك حسب األنظمة واإلجراءات والتعليمات املعمول بها ،والتي قد تتضمن شروطا وأحكاما ومطالب
إضافية لم تكن قائمة عند تقديم الطلب.
لالستعمال الرسمي:
تنيارفاق جميع املستندات الواجبة عند تقديم الطلب:
تم
املوظف املستلم_________________________________________________ :
تاريخ االستالم ________/________/______ :التوقيع___________________ :

تني
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