شروط إستعمال بطاقة الدخول المجاني للمواقع الثقافية
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ُمدة الصالحية
يٌمكنك إستخدام هذه البطاقة من تاريخ 1أبريل "أيار"  2017ولغاية  31مارس "أذار" .2018تعتبر هذه البطاقةة ييةر موةدودال اخسةتخدام
(أي يمكنك إستخدامها ألكثر من مرال واودال) لزيارال المواقع الثالثون واألوداث الثقافية واخوتفالية المذكورال في المشروع.
هذه البطاقة تستخدم فقط لوظور العروض المذكورال في برنامج الموسم الخاص باألماكن الثقافية ويستثنى مةن ذلةك العةروض
المُقررال التي أُعدت لغرض التأجير أو التي س ُتعرض خارج الموسم ،وذلك ليس إعتمادا على ما يتعلق باخدارال الفنية للمكان.
هةةذه البطاقةةة ُتسةةتخدم فقةةط بيةةورال شخيةةية وخيمكةةن إسةةتخدامها مةةن قبةةل شةةخص اخر.وهةةي يةةالوة لالس ةتعمال فقةةط مةةع الهويةةة
الشخيية أي بطاقة تعريف رسمية يير مُنتهية اليالوية مثل (جواز سفر ،بطاقة الهوية أو رُخية القيادال).

-2
1-2

الدخول
سيكون الدخول الةى الوةدث الثقةافي إعتمةادا علةى الوجةز المُسةبق أو مةن شةباك التةذاكر مُباشةرال (بوسة إمكانيةة تةوفر أمةاكن
شايرال) في اليوم المُخيص لهذا الودث.
عند القيام بالوجز ،من اخفضل أن تقوم بإعالم الموظف بأن لديك بطاقة الدخول المجاني.
خ يُمكنةك الوجةز المُسةبق فةي بعةض األمةةاكن واخوةداث الثقافيةة .ويةث سةيكون الوجةز مباشةةرال مةن شةباك التةذاكر .ومةن هةةذه
األماكن:
أ) األماكن واخوتفاخت الموسيقية:
أكاديمية تيبور فايكا للموسيقى ( ، )Académie de Musique Tibor Vargaمهرجةان أركةاد الموسةيقي(،)le Festival Arcades
مهرجةةان فالتةةوس ( ،)le Festival Flatusيةةالة ( )le Port Francللعةةروض الموسةةيقية ،قبةةو ( )le Point 11ملتقةةى الفنةةانين
والموسيقيين ،مهرجان سيون لألضواء والموسيقى (.)Sion en lumières
) يةةاخت العةةروض والمتةةاوف :يةةالة عةةرض ( )la Maison du diableلليةةور الفوتغرافيةةة الخايةةة بتةةأريخ السةةينما
واخفةالم ،يةالة عةرض بلديةة سةيون ( )la Grenette - galerie de la Ville de Sionلمختلةف المعةارض الفنيةة ،بيةت
الطبيعةة ( ،)la Maison de la Natureمتوةف الفةن ( ،)le Musée d’artمتوةف التةأريخ (،)le Musée d’histoire
متوف الطبيعة (.)le Musée de la nature
ج) أماكن القراءال والكت  :المكتبة العامة في كانتون فالي-سيون (.)la Médiathèque Valais - Sion
عند دخولك األماكن الثقافية األربعة المُشار إليها َسي ُتم تدقيق بطاقة الدخول المجاني والهوية أو بطاقتك الشخيية.
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 -3إجراءات إحتياطية
توتفظ بلدية مدينة سيون بوق الرفض لطل الويول على بطاقة الدخول المجاني أو إلغائها ومةن دون توضةيا اخسةبا فةي
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جميع واخت سوء اخستخدام للبطاقة أو إنتهاء يالويتها أو وجود إساءال مُعاملة.
في والة إعطائك بطاقة الدخول المجاني لشخص اخر كي يستعملها ،سوف ي ُتم إلغاء البطاقة فورا.
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 -4حماية الخصوصية للبيانات الشخصية
تأخةةذ مدينةةة سةةيون بنظةةر اخعتبةةار إوتةةرام األوكةةام القانونيةةة المطبقةةة علةةى ومايةةة البيانةةات الشخيةةية وإتخةةاذ تةةدابير السةةالمة
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المناسبة.
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لإلجابة لل اافة اأسللة أو في والة فقدان بطاقة الدخول المجاني ،يرجى اختيال بالعنوان التالي:
Ville de Sion
Accueil et intégration
Christel Jost Sawadogo
c.jost@sion.ch
027 324 15 41

