
 

 شماره:

 تاریخ:

 ۱از  ۱شماره صفحه: 

 المللیدرخواست اعزام به رویداد بین             

 با هزینه شخصی                           

  )فرم بازیکنان(                            

 شماره گذرنامه                  اینجانب                                        فرزند                          با شماره ملی                                   

 شماره تلفن همراه                                      به آدرس                                                                                            

 ................که...............................................................نمایم با هزینه شخصی و تعهد به رعایت موارد ذیل به مسابقات........................................درخواست می           /       /در تاریخ   

 ماه قبل از اعزام باشد. ( ۳گردد، اعزام شوم. ) تاریخ درخواست بایستی در کشور                    برگزار می          /    /لغایت                /    /از تاریخ        

 باشد.عهده اینجانب میهای این اعزام اهم از بلیط، ویزا، اقامت، تغذیه، بیمه و ... بکلیه هزینه .۱

 به عهده اینجانب وط به کنسلیدر صورت انصراف از حضور در مسابقات به هر دلیلی اعم از شخصی یا بنا به ابالغ فدراسیون یا وزارت ورزش و جوانان, کلیه هزینه های مرب. ۲

 می باشد.     

 برای این اعزام باشم و در صورت عدم صدور مجوز شورای برون مرزیورزش و جوانان ابالغ گردیده میهای برون مرزی که از طرف وزارت متعهد به رعایت مقررات اعزام .۳

 هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.    

 شأن کشورم را  م رسانده والمللی عینا و بدون کوتاهی به انجامتعهد میگردم به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران کلیه قوانین و مقررات کشورم را در رویدادهای بین .۴

 رویداد حفظ نمایم. مواجهه با اتباع بیگانه و مسؤالن آن  در   

 المللی و با عنایت به مقررات جاری وزارت ورزش چنانچه نیاز به حضور نماینده وزارت ورزشمتعهد میگردم در صورت افزایش تعداد متقاضیان حضور در این رویداد بین .۵

 ها را نیزمتقبل نمایم.السهم این هزینهرپرست به همراه نفرات اعزامی ضروری تشخیص داده شود، حقساز طرف فدراسیون حضور مربی و  و یا   

 مصوب وجود  هایهنامراسیون با توجه به آیینای برای کشورمان در نظر گرفته شود و یا محدودیتی از طرف فدمتعهد میگردم چنانچه برای حضور در این رویداد سهمیه .۶

 مبنی بر اعزام و یا عدم اعزام احترام بگذاریم. باشد، به تصمیم فدراسیون داشته   

 مرتبط در  شوم در صورت نیاز و اعالم فدراسیون نسبت به اخذ موافقت هیأت تنیس روی میز استان محل سکونت و همچنین اخذ اعالم نظر کمیته و بخش. متعهد می۷

 دراسیون به موقع اقدام نمایم. ف   

 متعهد میگردم پس از یک هفته از بازگشت به کشور، گزارش مکتوب سفر خود را به فدراسیون ارسال نمایم. .۸

 ادعایی نخواهم هیچگونهمتعهد میگردم طبق مصوبه و اعالم فدراسیون، با فاصله زمانی مناسب نسبت به ارسال و ثبت درخواست به فدراسیون اقدام و در غیراینصورت  .۹

 داشت.    

 امضاء و اثر انگشت درخواست کننده ۱

 مهر و امضاء هیأت تأیید هیأت استان ۲

 امضاء  تأیید مربی ۳

 امضاء های ملیتأیید مدیر تیم ۴

 امضاء تأیید دبیر فدراسیون ۵

 امضاء تأیید رئیس فدراسیون ۶

 ریال چک بدون تاریخ در وجه فدراسیون تنیس روی میز به واحد مالی تحویل نمایم و فدراسیون ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳متعهد میگردم قبل از اعزام مبلغ  .۱۰

 تنیس روی میز بدون هیچ قید وشرطی حق استفاده از چک با قید تاریخ به نفع خویش را خواهد داشت.     


