
 

 

 شماره : 
 تاریخ : 

 1از  1شماهر صفحه : 

 درخواست اعزام به رویداد بین المللی

 (فرم بازیکنانبا هزینه شخصی )

 

    نامهرگذ رهشما             ملی رهشما با                           ندزفر                              ینجانبا

 آدرس: به

از   که.................................. ........................................ تابقاـمس   □ هـب لـیذ اردوـم تـعایر هـب دـتعهو  شخصی هزینه با نمایم می ستاخودر
 امعزاز ا قبل هما 3 بایستی ستاخودر یخرتا ).مشو امعزا دد،گر می اربرگز                   رکشودر :     /     /      لغایت/     /                یخرتا

 (.باشد

 . باشد می ینجانبا هبعهدو ....  بیمه ،تغذیه ،قامتا ا،یزو ،بلیطاز  هما امعزا ینا يها هزینه کلیه. 1

 . باشد می ینجانبا هبعهد کنسلی به طمربو يها هزینه کلیه افنصرا رتصو. در2

 زمجو وردـص مدـع رتصوو در  باشم می هیددگر غبالا ننااجووزارت ورزش و  فطراز  که زيمر ونبر يها امعزا راتمقر عایتر به متعهد. 3
 . شتدا همانخو عاییاد هیچگونه امعزا ینا ايبر زيمر ونبر رايشو

 لمللیا بین ياــه اددــیرا در رو رموــکش راترــمقو  نیناوــق هــکلی انرــیا المیــسا ريوــجمه هدــنماین انوــعن هــب دمرــمیگ دــمتعه. 4
 . نمایم حفظ ادیدآن رو نمسوالو  بیگانه عتباا با جههامورا در  رمکشو نشأو  هساندر منجاا به کوتاهی ونبدو  عیناً

 به زنیا هـچنانچوزارت ورزش  ريجا راتمقر به عنایت باو  لمللیا بین ادیدرو یندر ا رحضو نمتقاضیا ادتعد یشافزا رتصودر  دممیگر متعهد. 5
 ینا لسهما حق،  دشوداده  خیصـتش وريرـض میاعزا اتنفر اههمر به سرپرستو  مربی رحضو نسیورافد فطراز  یاوزارت ورزش و  هنمایند رحضو
 .نمایم متقبل نیزرا  ها هزینه

 به توجه با نسیورافد فطراز  یتیودمحد یاو   دشو گرفته نظردر  نمارکشو ايبراي  سهمیه ادیدرو یندر ا رحضو ايبر چنانچه دممیگر متعهد. 6
 . یماربگذ امحترا امعزا معد یاو  امعزا بر مبنی نسیورافد تصمیم به ،باشد شتهدا دجوو بمصو يها نامه یینآ

 نظر معالا ذـخا ینـهمچنو  سکونت محل نستاا میزروي  تنیس تهیأ فقتامو خذا به نسبت نسیورافد معالو ا زنیا رتصودر   مشو می متعهد. 7
 .نمایم امقدا موقع به نسیورافددر  مرتبط بخشو  کمیته

 . نمایم لساار نسیورافد بهرا  دخو سفر بمکتو ارشگز،  رکشو به گشتزبااز  هفته یکاز  پس دممیگر متعهد. 8

 و در امدـقا نیوـسرافد به ستاخودر ثبتو  لساار به نسبت مناسب مانیز فاصله با ن،سیورافد معالو ا مصوبه طبق  دممیگر متعهد. 9
 .شتدا همانخو عاییاد هیچگونه رتینصوا غیر

و  مینما لیتحو الیـم دـحوا هـب زـمیروي  یسـتن نسیورافد جهدر و یخرتا ونبد چک لیار 000/000/000/1 مبلغ امعزاز ا قبل دممیگر متعهد .10
 .را خواهد داشت شیبه نفع خو خیتار دیحق استفاده ار چک با ق یوشرط دیق چیبدون ه زیم يرو سیتن ونیفدراس

 امضاء واثر انگشت درخواست کننده  1

 مهر و امضاء هیأت تأیید هیأت استان  2

 امضاء مربی  تایید مربی  3

 امضاء تایید مدیر تیم های ملی  4

 امضاء تأیید دبیر فدراسیون  5

 امضاء تأیید رئیس فدراسیون  6

 


