به یاری اهورامزدا

برگه شماره 2

ره آن رذه هک روشن میکند جان  ،ردون حال تو گشته است پنهان
شرایط شرکت در بیست و چهارمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

نام:

تاریخ تولد13 / / :

نام خانوادگی:

تلفن محل سکونت:

شهرستان محل سکونت :

اینجانب  .........................................با مطالعهی دقیق موارد بیان شده در برگهی شمارهی  ،1خواستار
شرکت در تنها همایش اردو در کنار همایش هستم .
تاریخ:

امضا:

این بخش مربوط به شرکتکنندگانی است که در اردوی مانتره نیز شرکت میکنند:
 )1اگر سن شرکتکننده ،کمتر از  18سال است قسمت زیر بایستی توسط ولی او پر
شود:
اینجانب  .....................................................ولی .....................................با آگاهی کامل از بندهای مندرج در
برگهی شمارهی  ،1رضایت کامل خود را از شرکت فرزندم در بیست و چهارمین همایش سراسری
اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره ،اعالم میدارم.

تاریخ :

محل امضای ولی شرکتکننده

در صورتی که مطابق با بند  1شرایط شرکت در همایش) برگهی شمارهی ، (1فرزند شما الزم است
ساعاتی از زمان همایش مانتره را از مارکار تهرانپارس خارج شود؛ تاریخ ،ساعت خروج ،ساعت
بازگشت و نیز نام فردی که مسئولیتش را قبول میکند به ترتیب در زیر بنویسید) در زمان همایش در
صورت ورود و خروج شرکت کننده ،بایستی هماهنگی کامل صورت پذیرد ) .
........................................................................................................................

موارد دیگری را هم که الزم میدانید در رابطه با فرزندتان ،ما را در جریان قرار دهید) مثالً بیماریهای
خاص و )...میتوانید در پایین وارد کنید یا به مسئولین برگزاری اطالع دهید .
..............................................................................................................................
 )2اگر سن شرکتکننده ،بیش از  18سال است قسمت زیر بایستی توسط وی پر شود:
در صورتی که مطابق با بند  3شرایط شرکت در همایش) برگهی شمارهی  ، (1شما نمیتوانید ساعاتی از زمان
همایش مانتره را در مارکار تهرانپارس حضور داشته باشید؛ تاریخ ،ساعت خروج و ساعت بازگشت را به ترتیب
در زیر بنویسید .

...............................................................................................................................................................................................
)ورود و خروج بایستی با هماهنگی کامل صورت پذیرد(.

شرکتکنندگان شهرستانی به سؤال زیر جواب دهند:
آیا پس از پایان همایش تمایل دارید به شهرستان خود برگردید یا در تهران میمانید؟
به شهر خود باز میگردم در تهران میمانم 
آیا مایلید برای رفت و برگشت ،از سرویس کانون دانشجویان زرتشتی استفاده کنید؟
رفت با کانون دانشجویان زرتشتی برگشت با کانون دانشجویان زرتشتی 

در صورت ماندن در تهران قسمت زیر توسط ولی فرد زیر  18سال یا خود فرد باالی  18سال پر شود:
اینجانب  .......................................ولی .............................موافقت میکنم فرزندم پس از پایان مانتره در تهران
به خانم/آقای)  ..................................................نسبت ایشان (  .............................به تلفن .............................
تحویل داده شود و از تاریخ پایان مانتره مسئولیت نامبرده بر عهدهی کانون دانشجویان زرتشتی نیست.

تاریخ :

محل امضای ولی شرکتکننده

تلفن برای تماس فوری با خانوادهی شرکتکننده:
کانون دانشجویان زرتشتی

