
 فرم ثبت نام وتعهد نامه شرکت در دوره آموزشی موج سواری

 : قوانین دوره

سواری انجام می شود لذا شرکت کنندگان  با توجه به اینکه این دوره در کشور جمهوری اسالمی ایران و با تایید اداره ورزش چابهار و انجمن ورزشهای موج

 .  می شود پیروی نمایند گردند که ازتمامی قوانینی که در ادامه ذکرمتعهد می

 . تمامی بانوان در طی حضور در ساحل و موج سواری از پوشش مناسب و مورد تایید انجمن استفاده نمایند •

 . حریم های اعالم شده توسط سرپرستان دوره بین آقایان و بانوان رعایت گردد •

ی میبایست دقیقا طبق زمان بندی اعالم شده حضور داشته شرکت کنندگان در صورت تمایل برای حضور در برنامه ی های آموزشی و تفریح •

 . باشند و در صورت کوچکترین تاخیری هیچ ادعایی نسبت به آن برنامه نخواهند داشت

 . بانوان دوره متعهد می باشند که بدون پوشش مناسب هیچ عکسی از دوره آموزشی را در شبکه های اجتماعی منتشر ننمایند •

به یک شخص تحویل داده می شود و مسئولیت سالمت تخته های موج سواری بر عهدهی همان شخص است و هر تخته ی موج سواری  •

درصورت بروز هر آسیبی به تخته تمامی هزینه های مربوطه توسط شرکت کننده در دوره تامین می گردد. آسیب های احتمالی به تخته شامل 

ستن کل برد می باشد که بسته به نوع آسیب هزینه بین دویست و پنچاه هزار شکستن فین، پاره شدن لیش، شکستن قسمتی از برد و شک

  تومان تا یک میلیون تومان است و در صورت آسیب اساسی به تخته،  هزینه بررسی و اعالم میشود.

تومان و برای خانم ها  لباس های مناسب برای موج سواری توسط گروه داوین ارائه می گردد که بیعانه برای لباس های آقایان یکصد هزار •

 . دویست هزار تومان می باشد

کرونا به دلیل آرامش خاطر مسافران و جلوگیری ازانتقال بیماری کرونا، بعد از ثبت نام و قبل از سفر، از کلیه مسافران آزمایش آنتی بادیهای  •

نی این آزمایش با هماهنگیهای به عمل آمده دردرب انجام خواهد شد تا از سالمت همه مطمئن شویم. الزم به ذکر است برای مسافران تهرا

 . منزل انجام خواهد گرفت

 طیبراساس شرا یمسافر در طول سفر، و یبرا یدر صورت بروز هر گونه حادثه ا شوندیم یورزش مهیکل شرکت کننده ها ب نکهیبا توجه به ا •

 نخواهد داشت. یتیمسئول چگونهیخصوص برگزار کننده دوره ه نیپوشش داده شده حق استفاده از امکانات را داشته و در ا یورزش مهیب

و مواد مخدر در طول سفر  یهتل و عدم استفاده از مشروبات الکل نیبودن به قوان بندیو پا یو اخالق یشئونات اسالم تیمسافران متعهد به رعا •

و چه از نظر  یرا چه از نظر سالمت یتیگونه مسئول چیباشد و برگزار کننده ه یم یبر عهده شخص خاط یآمد شیهستند و هرگونه عواقب و پ

 .ردیگیبر عهده نم یقانون

برگزار کننده  ایمتوجه سرپرست برنامه و  یتینوع مسئول چیبه عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن ه یحفظ اموال و مدارک شخص •

 نخواهد بود

و اطالع برگزارکننده باشد بعالوه  یبا هماهنگ دیبا یگردشگر ای یحیو چه تفر یتور چه ورزش یشرکت در هرگونه برنامه خارج از زمان بند •

 برنامه ها متقبل نخواهد شد. نیا یرا در قبال حوادث احتمال یتیگونه مسئول چیبرگزارکننده ه نکهیا

به علت وجود شرایط خاص در کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا احتمال وضع قوانین قرنطینه توسط مسئوالن استانی وجود دارد که در  •

صورت بروز فورس ماژور به انتخاب شرکت کننده ها دوره میتواند کنسل شود و یا به زمان دیگری موکول گردد و کلیه هزینه های قابل 

 . برگشت مسترد خواهد شد

شرکت می نمایم و اینجانب با تایید این فرم تمامی قوانین مذکور را پذیرفته و با اطالع از تمامی خطرات و آسیب های احتمالی این ورزش، در دوره آموزشی 

 . تمامی مسئولیت های مربوطه به آن رابه عهده میگیرم ودر صورت بروز هر مشکل هیچ ادعایی نخواهم داشت


