شماره:
تاریخ:
شماره صفحه 1 :از 1

درخواست اعزام به رویداد بین المللی
با هزینه شخصی

فرزند

اینجانب

شماره گذرنامه :

با شماره ملی

به آدرس:
درخواست می نمایم با هزینه شخصی و تعهدد بده ریایدت مدوارد بید بده □ مسداباا □ کنگدره □ دوره آموزشدی □ سدایر
/

که از تاریخ

/

لغایت :

/

/

در کشور

برگزار می گردد ،ایزام شوم (.تاریخ درخواست بایستی  3ماه

قب از ایزام باشد ).ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ :
 .1کلیه هزینه های این ایزام اهم از بلیط ،ویزا ،اقامت ،تغذیه ،بیمه و  ....بعهده اینجانب می باشد.
 .2درصور انصراف کلیه هزینه های مربوط به کنسلی بعهده اینجانب می باشد.

 .3متعهد به ریایت ماررا ایزام های برون مرزی که از طرف وزار ورزش و جوانان ابالغ گردیده می باشم و در صور یددم صددور
مجوز شورای برون مرزی برای این ایزام هیچگونه ادیایی نخواهم داشت.
 .4متعهددد میگددردم بدده ینددوان نماینددده جمهددوری اسددالمی ایددران کلیدده قددوانین و ماددررا کشددورم را در رویددداد هددای
بین المللی ییناً و بدون کوتاهی به انجام رسانده و شأن کشورم را در مواجهه با اتباع بیگانه و مسوالن آن رویداد حفظ نمایم.
 .5متعهد می گردم در صور افزایش تعداد متااضیان حضور در این رویداد بین المللی و با ینایت به ماررا جاری وزار ورزش چنانچده
نیاز به حضور نماینده وزار ورزش و یا از طرف فدراسیون حضور مربی و سرپرست به همراه نفرا ایزامی ضدروری تشدخیص داده
شود  ،حق السهم این هزینه ها را نیز متاب نمایم.
 .6متعهد می گردم چنانچه برای حضور در این رویداد سهمیه ای برای کشورمان در نظر گرفته شود و یا محدودیتی از طرف فدراسیون با
توجه به آیین نامه های مصوب وجود داشته باشد ،به تصمیم فدراسیون مبنی بر ایزام و یا یدم ایزام احترام بگذاریم.
 .7متعهد می شوم در صور نیاز و ایالم فدراسیون نسبت به اخذ موافات هیأ تنیس روی میز استان مح سکونت و همچندین اخدذ
ایالم 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 ایالم فدراسیون ،با فاصله زمانی مناسب نسبت به ارسال و ثبت درخواست به فدراسدیون اقددام 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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