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 (سه)فرم شماره 

 

 ست و در صورت هرگونه تخطی از دوره حذف خواهید گشت:رعایت قوانین و شرایط ذیل الزامی

 ست.رعایت کامل شئونات اسالمی و کلیه نکات اخالقی الزامی 

 .رعایت کلیه نکات تدریس شده توسط مربی مربوطه الزامی است 

 در طول دوره الزامی است.گونه مواد مخدر و یا مشروبات الکلی سالمتی کامل و عدم استفاده از هر برخورداری از هوشیاری و 

 شوید.در صورت عدم همکاری و هماهنگی با اعضای تیم طبق قوانین از دوره حذف می 

 .رعایت تمامی فرامین و قوانین مربی مربوطه الزامی است 

 باشد.ی هنرجو میهر اتفاقی به عهدهمسئولیت نداردها، در صورت جدایی و ترک تیم و عدم رعایت استا 

 متوجه هنرجو است. های مربوطهکلیه هزینه به لوازم آموزشی و یا مفقود شدن آنها، سیب زدندر صورت آ 

 تعهدات هنرجو:

 من وارد نسازشا بوده و هیچ گونه آسیبی به آنمایم نسبت به حفاظت از محیط زیست و محیط دریایی کوبدین وسیله تعهد می. 

 باشد.ی اینجانب میرسانی آن به مربی مربوطه، تمامی عواقب آن به عهدهدر صورت ابتال به هرگونه بیماری خاص و عدم اطالع 

 از کل شهریه کسر خواهد شد. %10نام مبلغ در صورت انصراف از کالس بعد از تاریخ ثبت 

  از کل شهریه کسر خواهد شد. %50روز قبل از شروع دوره، مبلغ  5در صورت انصراف از کالس تا 

  گردد.روز تا شروع دوره باقی مانده باشد، با انصراف هنرجو هیچ مبلغی به وی مسترد نمی 5در صورتیکه کمتر از 

 دد، گرکالس آموزشی مبلغی به هنرجو باز نمی کنسلییا شرایط خاص کشوری و امنیتی و و ودن شرایط جوی در صورت نامساعد ب

و  ق انداختهیتوان زمان کالس را به تعواما با تایید مدرس و هماهنگی با کمیته فنی غواصی فدراسیون مربوطه و موافقت هنرجو می

 باشد.میود هنرجو ی خهای جا به جایی به مکان دیگر به عهدها مکان کالس را تغییر داد، که در این صورت هزینهی

را  فوق مندرجبندهای ه ملی.............................................................. اینجانب.......................................................... فرزند.............................................. به شمار

از سوی در صورت بروز هرگونه حادثه و یا سانحه ای  ،و نیز با آگاهی کامل از موارد ایمنی دانسته هاآنتمامی ی مطالعه نموده و خود را ملزم به اجرا

ی اینجانب بوده و هیچ گونه ادعا و اعتراضی ، به عهدهباشد ی مربی مربوطهعدم رعایت قوانین اعالم شدهی اعم از مالی و یا جانی که در نتیجهبنده، 

 مربوطه وارد نیست./ به مربی و واحد

 امضا و اثر انگشت                                                                                                             


