
 به نام خدا

 مسابقه ملی ماساژ سومین فرم ثبت نام

 

 پرونده: شماره :مسابقهی آشنایی با  شیوه  :ثبت نامتاریخ 

 کد ملی: شماره شناسنامه: تاریخ تولد:  :نام و نام خانوادگی

 متاهل مجرد    وضعیت تاهل:  تحصیالت:  شغل:  نام پدر:

 آدرس: 

 تلفن همراه: تلفن ثابت:

 ایمیل:

  بهمن ماه 82نیاز به اقامتگاه در شب 

 های آموزش ماساژ را ذکر نمایید. مدارک دریافتی از دوره

 

 تعهدات شرکت کننده

رساند و در غیر  همشرکت کننده موظف است در زمان اعالم شده، در محل مسابقه حضور به باشد و  می 0011ماه سال  بهمن 82و  82زمان مسابقه  -

 شرکت کننده نخواهد داشت.این صورت، انجمن مسئولیتی در قبال 

 داده نخواهد شد. تدر صورت انصراف شرکت کننده از مسابقه، مبلغ ثبت نامی عود -

 .مسابقه شئونات اسالمی را رعایت نماید رگزاریروزهای بشرکت کننده موظف می باشد در طی  -

 نماید.، شرکت کننده را از ادامه مسابقه برکنار یا تخلف از شئونات اسالمی انجمن صنفی اختیار دارد در صورت بروز تخلف از قوانین مسابقه -

ها صادر گردد تاریخ این رویداد  ممنوعیت برگزاری همایشدر صورتی که در زمان مقرر شده برای برگزاری همایش به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا  -

 گردد. نسبت به موضوع تغییر کرده و حق اعتراض از ثبت نام کننده سلب می

 شیوه برگزاری مسابقه

 باشد. کنندگان می برای شرکت تخصصی های همایشمسابقه به همراه همایش و  -

 امتیاز جهت آزمون عملی در نظر گرفته خواهد شد. 01امتیاز جهت آزمون تئوری و  01امتیاز بندی مسابقه:  -

 شرکت کننده می بایست یکی از انواع روغنی ماساژ را انتخاب نماید و انتخاب سبک بر عهده شرکت کننده می باشد. -

  .برای تمامی شرکت کنندگانحضور در مسابقه و همایش  و تندیس ی معتبراهدای گواه -

 شد.خواهد برگزیده و تجلیل  0011های سال  نبه عنوان برترینفر  81 تعداداز بین تمامی شرکت کنندگان،  -

 اه جوایز نفیس برای منتخبین برتر.اهدای تندیس برتر و لوح تقدیر به همر -

 محدودیت سن و جنسیت برای شرکت کنندگان وجود نخواهد داشت. -

 کارگاه تخصصی برنامه ریزی شده است که شرکت کنندگان در صورت تمایل می توانند به صورت جداگانه ثبت نام کنند. 01تعداد  -

 می باشد (هزار تومان یک میلیون و دویستمعادل  )دوازده میلیون ریال مبلغ ثبت نامی

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای رسته و خدمات ماساژ استان تهران نزد به نام انجمن صنفی  9100920221820120را به شماره کارت بایست این مبلغ  می.

 بانک صادرات پرداخت نموده و فیش پرداختی را به همراه مدارک ثبت نام ارائه نمایید.

ساژ )سازمان آموزش از مدارک معتبر صنفی ما ،کپیلی، تکمیل فرم ثبت نامقطعه عکس پرسن 8کپی شناسنامه و کارت ملی، مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: 

 ای یا فدراسیون پزشکی ورزشی(. فنی و حرفه

 نمایم. اینجانب ................................................... موارد مندرج در فرم ثبت نام را با دقت مطالعه و با امضاء تائید می
 

                                                         متقاضیتاریخ و امضاء 

 مسئول ثبت نامو مهر امضاء                                                                                                                                                     

 

 

 

تهران انجمن صنفی ماساژ استان  

کانون انجمن های صنفی 

های آزاد فنی و حرفه ای  آموزشگاه

 کشور


