
 
 

 به یاری اهورامزدا

 نامه خوابگاهآیین

 کانون باختگان،جان جام ورزشی پیکارهای دورهنهمین وسی کنندگانشرکت بیشتر هرچه آسایش جهت

 .استدیده تدارک ورزشکار آقایان و بانوان اسکان جهت را هاییخوابگاه سال هر مانند به زرتشتی دانشجویان

نویسی های عضو شتاب، هنگام نامتبه صورت اینترنتی از طریق کار زیر مبالغ پرداخت با توانندمی کنندگانشرکت

 مند شوند.شده بهرههای غذایی تدارک دیدهباختگان از وعدهخوابگاه در تارنمای جام جان

 در زمان ثبت نام وجود دارد. (قیمت ن تغییر ) به دلیل نوسان قیمت ها، امکا

 شام و صبحانه وعده 2 جهت ریال 00001،00, •

 هایی غذاییمندی از خوابگاه بدون وعدهریال جهت بهره 100،000  •

 پایگاه در را خوابگاه به مخصوص فرم باید خوابگاه از مندیبهره به مایل افراد تمامی که است یادآوری به الزم

 .نمایند تکمیل باختگانجان جام اینترنتی

 مهم نکات

 امتیاز از کنند،می نویسینفره نام 3و بسکتبال  شنا کاراته، و میدانی، دو هایرشته در تنها که ورزشکارانی •

 .شد نخواهند مندبهره خوابگاه از استفاده

 .داشت نخواهند را خوابگاه از استفاده امکان کرج و تهران شهرهای ساکن ورزشکاران •

 از شده صادر) خوابگاه مخصوص دارعکس کارت داشتن همراه صورت در تنها خوابگاه به کنندگانشرکت ورود •

 .بود خواهد پذیرامکان( برگزاری ستاد

 جام نخست روز در خوابگاه کارت دریافت جهت معتبر شناسایی کارت اصل یارائه و داشتن همراه به •

 .است الزامی باختگانجان

 متوجه مسئولیتی هیچ شدن مفقود صورت در و بوده خود اموال از حفاظت مسئول ورزشکاران از هریک •

 .بود نخواهد آن اعضای و زرتشتی دانشجویان کانون 

 .ندارد خوابگاه محیط از خارج در اشخاص سالمتی قبال در مسئولیتی هیچ باختگانجان جام خوابگاه •

 

 



 
 

 ت.اس ی، ملحفه ، روکش بالشت و پتو الزام وانیبه همراه داشتن بشقاب، قاشق و چنگال ، ل •

 .شد خواهد بسته تهرانپارس مارکار در بازی آخرین یافتن پایان از پس دقیقه سی خوابگاه درهای •

 جبران به ملزم خسارت هر گونه ایجاد صورت در و بوده مسئول خوابگاه اموال یکلیه برابر در کنندگانشرکت •

 باشند.می گوییپاسخ و خسارت

سرپرست ها و بازیکنان انفرادی هر رشته موظف به امضا تعهد نامه خوابگاه سی نهمین دوره جام جان  •

 باختگان می باشند.

              

 انشجویان زرتشتیکانون د                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 


