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آییننامه خوابگاه
جهت آسایش هرچه بیشتر شرکتکنندگان سیونهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگان ،کانون
دانشجویان زرتشتی به مانند هر سال خوابگاههایی را جهت اسکان بانوان و آقایان ورزشکار تدارک دیدهاست.
شرکتکنندگان میتوانند با پرداخت مبالغ زیر به صورت اینترنتی از طریق کارتهای عضو شتاب ،هنگام نامنویسی
خوابگاه در تارنمای جام جانباختگان از وعدههای غذایی تدارک دیدهشده بهرهمند شوند.
( به دلیل نوسان قیمت ها ،امکان تغییر قیمت در زمان ثبت نام وجود دارد) .
•  1،000,000ریال جهت  2وعده صبحانه و شام
•  100،000ریال جهت بهرهمندی از خوابگاه بدون وعدههایی غذایی
الزم به یادآوری است که تمامی افراد مایل به بهرهمندی از خوابگاه باید فرم مخصوص به خوابگاه را در پایگاه
اینترنتی جام جانباختگان تکمیل نمایند.
نکات مهم
• ورزشکارانی که تنها در رشتههای دو و میدانی ،کاراته ،شنا و بسکتبال  3نفره نامنویسی میکنند ،از امتیاز
استفاده از خوابگاه بهرهمند نخواهند شد.
• ورزشکاران ساکن شهرهای تهران و کرج امکان استفاده از خوابگاه را نخواهند داشت.
• ورود شرکتکنندگان به خوابگاه تنها در صورت همراه داشتن کارت عکسدار مخصوص خوابگاه (صادر شده از
ستاد برگزاری) امکانپذیر خواهد بود.
• به همراه داشتن و ارائهی اصل کارت شناسایی معتبر جهت دریافت کارت خوابگاه در روز نخست جام
جانباختگان الزامی است.
• هریک از ورزشکاران مسئول حفاظت از اموال خود بوده و در صورت مفقود شدن هیچ مسئولیتی متوجه
کانون دانشجویان زرتشتی و اعضای آن نخواهد بود.
• خوابگاه جام جانباختگان هیچ مسئولیتی در قبال سالمتی اشخاص در خارج از محیط خوابگاه ندارد.

• به همراه داشتن بشقاب ،قاشق و چنگال  ،لیوان  ،ملحفه  ،روکش بالشت و پتو الزامی است.
• درهای خوابگاه سی دقیقه پس از پایان یافتن آخرین بازی در مارکار تهرانپارس بسته خواهد شد.
• شرکتکنندگان در برابر کلیهی اموال خوابگاه مسئول بوده و در صورت ایجاد هر گونه خسارت ملزم به جبران
خسارت و پاسخگویی میباشند.
• سرپرست ها و بازیکنان انفرادی هر رشته موظف به امضا تعهد نامه خوابگاه سی نهمین دوره جام جان
باختگان می باشند.

کانون دانشجویان زرتشتی

