شرایط ویژه خوابگاه و پذیرایی

به
م
( 18الی  21ن ماه )97

پیکارهای جام وهمن در رشته والیبال و در سه رده آقایان و بانوان و مینی والیبال
برگزار می شود .
از تیم های عالقمند خواهشمند است اسامی بازیکنانی که درخواست خوابگاه دارند را تا حداکثر
ساعت 32شب پنجشنبه ( 79/11/4از طریق تارنمای رسمی جام
) )www.jamevahman.ashtad.irبه این انجمن اعالم دارند( .به تقاضاهایی که پس از این
زمان به انجمن تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد).

.1هزینه خوابگاه بدون غذا به ازای هر نفر 111111ریال می باشد.
.3هزینه خوابگاه به همراه غذا به ازای هر نفر  1111111ریال می باشد.
.2مبلغ مورد نظر بایستی به حساب سیبا بانک ملی به شماره ( 1312133533114
به نام انجمن یانش وران مانتره) واریز و شماره فیش واریزی آن را حداکثر تا تاریخ
( 79/11/4همان مهلت نام نویسی ) در تارنمای رسمی مسابقات در قسمت مشخص
شده قراردهند یا اینکه از درگاه اینترنتی سایت اقدام به پرداخت نمایند.بدیهی است
به درخواست هایی که بعد از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
.4سرپرست باید یک کپی از فیش وفرم درخواست خوابگاه تهیه ودر هنگام ورود
( )79/11/1۱به مسئول خوابگاه ارائه دهد.
.3بازیکنان بایستی از قوانین و مقررات خوابگاه ،که در روز نخست به آگاهی آنها
خواهد رسید ،پیروی کنند .در صورت رفتار نامناسب ،بازیکنان باید تصمیم
برگزارکنندگان را بپذیرند.
.5بازیکنان مسئول حفظ وسایل خود بوده ،در صورت مفقود شدن این انجمن
هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

*ورود و خروج به خوابگاه تنها با ارائه کارت خوابگاه ممکن است .بدون ارائه این
کارت به هیچ کس اجازه ورود داده نمی شود.
*سرپرست تیم بایستی قبل از استفاده از خوابگاه تمامی هزینه های پرداخت نشده
در موعد مقرر را تسویه نمایند.
*در زمان تعطیلی خوابگاه هیچکس حق ندارد در خوابگاه حضور داشته باشد و ورود
و خروج در این زمان به خوابگاه ممنوع می باشد  .ساعت دایر شدن خوابگاه با ساعت
بازگشت سرویس ها برابر است .و  31دقیقه بعد از آخرین بازی درب خوابگاه به روی
هیچ کس باز نخواهد شد.
*اعمال مخالف اخالق ورزشی (استعمال دخانیات و مشروبات الکلی ،ایجاد بی
نظمی،آسیب رساندن به خوابگاه و امکانات و  ) . . .در خوابگاه ممنوع است .در صورت
مشاهده ،با خاطیان برخورد می شود .نوع برخورد بنا به تشخیص مسئولین بوده و
پس از جبران خسارات وارده ،تا اخراج از خوابگاه امکانپذیراست
انجمن یانش وران مانتره

