
                                                 بسمه تعالی                                                                                 

 تابستانه پردیس دانشکده های فنّی  فرم ثبت نام کالسهای آموزشی ورزشی

 (سال  21الی  6ویژه سنین )

 

 

 :کدملی                         :            تاریخ تولد                                    :      نام خانوادگی:                                نام

 :آدرس و تلفن

 :در صورت لزوم با آنها تماس گرفته شود که نفراز بستگان نام و نام خانوادگی و شماره تماس یک

 

 :و یا کالسهای مورد درخواست نام کالس

 :چناچه سابقه بیماری دارید آن را قید فرمایید،در غیر اینصورت هر گونه مسئولیتی بعهده متقاضی می باشد

 

 .پرداخت گردیده است             ریال طی فیش شماره                                تاریخ  :                        مبلغ پرداختی

داشته و شئونات اسالمی و ورزشی را در هر یک از ... اعم از مربی، نجات غریق ومتقاضی متعهد میگردد نهایت همکاری را با مسئولین کالسها 

 .رشته های ثبت نامی رعایت فرماید

 جارت خود را در صورتی که قبل از شروع کالسها از شرکت در کالس مورد نظر خود منصرف شده اید لطفاً شماره حساب بانک ت

 .اعالم فرمایید تا مبلغ مورد نظر عودت داده شود

 شماره حساب بانک تجارت  ........................................................................................... 

 (استخر)کالسهای آموزشی ورزشی تابستانه  مقررات

 مایو و عینک شنا اختصاصی الزامی است ، داشتن حوله. 

  به استخر جداً خودداری فرمایید( به جز والدین )از آوردن همراه. 

 از شیرجه،شوخی، حرکات نامناسب جداً خودداری فرمایید. 

 از دویدن در محوطه استخر و دوشها جداً بپرهیزید. 

 بدیهی است در غیر اینصورت مسئولین برگزاری . نمایدخودداری  ...،موبایل ومتقاضی متعهد میگردد از همراه داشتن اشیاءقیمتی

 .د داشتنهیچ گونه مسئولیتی نخواه



   در کالسهای آموزشی هیچگونه حقی برای وی مبنی بر ارائه درخواست بازپرداخت وجه و یا استفاده از آن در سایر  متقاضیعدم حضور

  .را ایجاد نخواهد کرد کالسها 

 

 (شطرنج/ باله / تکواندو / فوتبال)کالسهای آموزشی ورزشی تابستانه  مقررات

  قدام کرده و ا، نسبت به تعویض لباسهای خود ( سالن/ زمین چمن )فضای ورزشی متعهد می گردند قبل از ورود به متقاضی

 .زمین و سالن مربوطه گرددوارد تهیه شده توسط مسئولین  یفقط با کفش و لباس تمیز ورزش

 فضاهای ورزشی اکیدا ممنوع می باشددیگر و  سالن /زمین چمن  یختن زباله و نخاله در محوطهر. 

 و مسئولین کالسها الزامی است  رعایت قوانین و کلیه نکات اعالم شده توسط مربیان. 

 متقاضی متعهد میگردد به موقع سرکالس ثبت نامی خود حاضر باشد. 

 بدیهی است در غیر اینصورت مسئولین . نمایدخودداری .... ،موبایل ومتقاضی متعهد میگردد از همراه داشتن اشیاءقیمتی

  .د داشتنبرگزاری هیچ گونه مسئولیتی نخواه

 ارائه درخواست بازپرداخت وجه و یا استفاده از آن  در کالسهای آموزشی هیچگونه حقی برای وی مبنی بر متقاضیعدم حضور

  .را ایجاد نخواهد کرد کالسهادر سایر 

 

 

ضمن آگاهی از شرایط و مقررات ذکر شده در فوق موافقت خود را                                       ولی متقاضیاینجانب                                  

 .م میدارمورزشی                                                        اعالکالسهای /فرزندانم در کالس /نسبت به حضور فرزندم

 

 :امضا

 اثر انگشت

 

 

 

  مدارک مربوطه بررسی شده و کامل می باشد☐ 

  مدارک مربوطه بررسی شده و ناقص می باشد☐ 

  ☐فرم درخواست  ☐فیش واریزی  ☐ کارت دانشجویی والدین  ☐ کارت پرسنلی دانشگاه والدین ☐کپی شناسنامه  ☐عکس: نواقص 

 

 

 امضا مسئول ثبت نام نام خانوادگی و 

 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده های فنّی

 49تابستان 


