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مسئول پذیرش و اسکان  18716700020 :آقاي ده بزرگی
 توجه :الزم به ذکر است تیمهاي شرکت کننده تا تاریخ  80/10/11باید با هیات شیراز و مسئول پذیرشمسابقات جهت رزرو خوابگاه و تهیه غذا هماهنگ نموده و درخواست کتبی خودرا به ایشان ارسال
نمایند(.هزینه شامل خوابگاه ،غذا و ترانسفر از خوابگاه به محل مسابقات براي هر نفر روزي  7/711/111ریال
میباشد).
 تیم شامل  11:نفر بازیکن  7 -نفرسر مربی  7 -نفر سرپرست  7 -نفر مربی جمعا  16نفر می باشد.تبصره :7بعلت محدودیت در ظرفیت اسکان از پذیرش نفرات اضافی تحت هر عنوانی جلوگیري بعمل می آید.
ب) مدارک موردنیاز:
 اصل شناسنامه عکسدارتبصره  : 7چنانچه برخی از ورزشکاران فاقد شناسنامه عکسدار می باشند .ارائه مدارک عکسدار معتبر از قبیل گواهینامه
تحصیلی ممهور به مهر و واحدهاي آموزشی و ادارات آموزش و پرورش محل زندگی الزامی است.
 -7ارائه دفترچه بیمه درمانی
 -1دو قطعه عکس  6×2که در یکسال گذشته تهیه شد باشد.
 -6کارت بیمه ورزشی (معتبردرسال )7680
-2ارائه فرم تکمیل شده اسامی و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم (ورزشکار ،مربيی ،داور و سرپرسيت) بهميراه آلبيوم
عکس مربوطه با تأئید هیات شنا و ممهور به مهر هیئت استان.
-2کلیه تیمهاي شرکت کننده موظف هستند تا روز چهارشنبه مورخ  80/10/11مبلغ 72/111/111ریال (معيادل یيک
میلیون و پانصد هزار تومان) به عنوان هزینه ورودي به حساب شماره  1710107767111بانک ملی بنام فدراسیون شنا،
واریز نمایند.
 -1کلیه ورزشکاران موظف به ارائه رضایت نامه محضري والدین می باشند.
تبصره :1در خصوص بند  ، 0با توجه به ضیق وقت  ،رضایت نامه با اثر انگشت و امضا ولی و یا قیم قانونی بيه تاییيد ميدیر
تیم مذکور همچنین تعهد کتبی مدیریت تیم مبنی برقبول مسئولیت صحت رضایت نامه ها از اولیاي ورزشيکاران کيافی
میباشد.

تبصره  : 6هیچ تیمی حق استفاده از مربیان فاقد کارت مربیگري در نیمکت تیم خود را نخواهد داشت .
1

ج) کنگره مسابقات:

گردهمایی مربیان و سرپرستان تیم هاي شرکت کننده بمنظور انجام قرعه کشيی جيدول مسيابقات و انتخياب
اعضاي کمیته فنی مسابقات رأس ساعت  17روز پذیرش و پس از استقرار تیم ها انجام می گیرد.

د)مقررات و شیوه نامه اجرایی برگزاري مسابقات:
 -7جشنواره براساس قوانین بین المللی واترپلو ( )FINAبرگزار می گردد.
 -1سرپرست کل جشنواره بعنوان مرجع رسيیدگی و ارائيه راهکارهياي اجرایيی در ميوارد پيی
می گردند.
 -6مسابقات بر اساس دستورالعمل لیگ زیر  71سال برگزار می گردد.

توجه :کلیه مسئولیت ورزشکاران بعهده سرپرست و هیات مربوطه می باشد.
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بینيی نشيده تعیيین

