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دور رفت مسابقات باشگاه های نونهاالن و نوجوانان استان اصفهان 

خانه تنیس روی میس استان اصفهان - 1393 آذر ماه14 لغایت 13

 

... ریاست محترم هیأت تنیس روی میس شهرستان 

 ...مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی 

بب سالم؛ احتشاهبً ّیأت تٌیس سٍی هیض استبى اصفْبى دس ًظش داسد اٍلیي دٍسُ لیگ ًًَْبالى ٍ ًَجَاًبى پسش استبى اصفْبى سا دس تبسیخ 

 سا دس خبًِ تٌیس سٍی هیض استبى اصفْبى بشگضاس ًوبیذ، لزا اص ببشگبُ ّب ٍ ّیأت ّبی  عالقِ هٌذ بِ حضَس دس 14/9/93 لغبیت 13/9/93

 .هسببقبت دعَت هی گشدد بب ششایط ریل حضَس یببٌذ

دس اسًج اًفشادی الضاهبً هیببیست یک .  ببصی دٍ ًفشُ خَاّذ بَد1 ببصی اًفشادی ٍ 4ایي هسببقبت بِ شیَُ کَسبیلَى بشگضاس هی گشدد کِ شبهل   -1

ٍ دس ببصی دٍ ًفشُ ًیض یک ببصیکي ًًَْبل ٍ یک ببصیکي  (11/10/77هتَلذیي )ٍ یک ببصیکي ًَجَاى  (11/10/80هتَلذیي )ببصیکي ًًَْبل 

 .ًَجَاى استفبدُ شَد

 .ایي هسببقبت بِ صَست هتوشکض ٍ سفت ٍ بشگشت بشگضاس هی گشدد ٍ صهبى بشگضاسی دٍس بشگشت هتعبقببً اعالم هی گشدد -2

 .ّش تین هی ببیست بب البسِ هتحذالشکل دس هسببقبت ششکت ًوبیذ -3

 سیبل ٍ جْت ششکت ّیأت ّبی شْشستبى ّب هبلغ 000/000/3جْت ششکت ببشگبُ ّب هبلغ  (دٍس سفت ٍ بشگشت)ٍسٍدیِ هسببقبت  -4

 ببًک هلت تختی اصفْبى بِ ًبم ّیأت تٌیس سٍی هیض 351732961 سیبل هیببشذ، کِ هبلغ فَق هی ببیست بِ حسبة شوبسُ 000/000/2

 .استبى اصفْبى ٍاسیض گشدد

ببشگبُ ّبٍ ّیأت ّبی ششکت کٌٌذُ بشای حضَس ٍ ثبت ًبم دس هسببقبت ببیذ فیش ٍاسیضی ٍسٍدیِ ٍ لیست اسبهی ببصیکٌبى ٍ هشبی ٍ سشپشست  -5

 . اسسبل ًوبیٌذ؛ دس غیش ایي صَست ثبت ًبم تین ّب کبى لن یکي تلقی هی گشدد031-34463990 بِ شوبسُ فبکس 6/9/93تین سا تب تبسیخ 

  031-34463990اخز تبییذیِ ثبت ًبم اص سشکبس خبًن سضبئی هسئَل اهَس اداسی ّیأت بِ شوبسُ تلفي  -6

 .ّش تین هی تَاًذ حذاکثش بب دٍ ببصیکي ًًَْبل ٍ دٍ ببصیکي ًَجَاى یک ًفش هشبی ٍ یک ًفش سشپشست دس هسببقبت ششکت ًوبیذ -7

 .بِ تین ّبی اٍل تب سَم هسببقبت اص سَی ّیأت تٌیس سٍی هیض استبى جبم ٍ حکن قْشهبًی خَاّذ شذ -8

 . ّوشاُ داشتي شٌبسٌبهِ ٍ کبست بیوِ ٍسصشی ٍسصشکبساى دس سٍص هسببقِ الضاهی هی ببشذ -9

 .هَاسد پیش بیٌی ًشذُ دس بخشٌبهِ تَسط کویتِ هسببقبت ٍ داٍساى اعالم ًظش خَاّذ شذ -10
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