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درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺰام ﺑﻪ روﯾﺪاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ )داوران(

ﻓﺮزﻧﺪ

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ

ﺑﻪ آدرس:

ﺷﻤﺎره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ

:

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﻮارد ذﯾـﻞ ﺑـﻪ □ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت □ ﮐﻨﮕـﺮه □ دوره آﻣﻮزﺷـﯽ □ ﺳـﺎﯾﺮ
/

ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﺎﺷﺪ(

/

اﯾﻤﯿﻞ :

ﻟﻐﺎﯾﺖ :

/

/

در ﮐﺸﻮر

ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ :

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻋﺰام ﺷﻮم (.ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  3ﻣﺎه
ﺷﻤﺎره داورى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ:

 .1ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ اﻋﺰام اﻫﻢ از ﺑﻠﯿﻂ ،وﯾﺰا ،اﻗﺎﻣﺖ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺑﯿﻤﻪ و  ....ﺑﻌﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2درﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻠﯽ ﺑﻌﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .3ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﻋﺰام ﻫﺎي ﺑﺮون ﻣﺮزي ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ و در ﺻﻮرت ﻋـﺪم ﺻـﺪور
ﻣﺠﻮز ﺷﻮراي ﺑﺮون ﻣﺮزي ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻋﺰام ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.

 .4ﻣﺘﻌﻬــﺪ ﻣﯿﮕــﺮدم ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﺟﻤﻬــﻮري اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ﮐﻠﯿــﻪ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘــﺮرات ﮐﺸــﻮرم را در روﯾــﺪاد ﻫــﺎي

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﯿﻨ ًﺎ و ﺑﺪون ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﺷﺄن ﮐﺸﻮرم را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺴﻮﻻن آن روﯾﺪاد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻢ .5 .ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻣﯿﮕﺮدم در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري وزارت ورزش ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ورزش و ﯾﺎ از ﻃﺮف ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺮات اﻋﺰاﻣﯽ ﺿـﺮوري ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده

ﺷﻮد  ،ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .6ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﮕﺮدم ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺳﻬﻤﯿﻪ اي ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ از ﻃﺮف ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺰام و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺰام اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

 .7ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و اﻋﻼم ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿﺄت ﺗﻨﯿﺲ روي ﻣﯿﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺧـﺬ
اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .8ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﮕﺮدم ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر  ،ﮔﺰارش ﻣﮑﺘﻮب ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .9ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﮕﺮدم ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ و اﻋﻼم ﻓﺪراﺳﯿﻮن ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن اﻗـﺪام و در
غیر اینصور هیچگونه ادیایی نخواهم داشت.
 .10متعهد میگردم قب از ایزام مبلغ  500/000/000ریال چک بدون تاریخ در وجه فدراسیون تندیس روی میدز بده واحدد مدالی تحوید
نمایم.
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درخواست کننده

امضاء و اثر انگشت

2

تایید هیات استان

مهر و امضاء رئیس هیأت
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ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺑﯿﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن

4

ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن

اﻣﻀﺎء
اﻣﻀﺎء
FO-2901/1

