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 پیکار های والیبال جام وهمن نوزدهمین دوره     خوابگاه و پذیرایی آیین نامه  

 

های والیبال جام به استحضار میرساند انجمن یانش وران مانتره در نظر دارد نوزدهمین دوره پیکار 
. از تیم های عالقه مند خواهشمند است برگزار کند 1398بهمن ماه  25 الی 22وهمن را در تاریخ 

از  09/11/1398چهارشنبه  23ساعت اسامی بازیکنانی که درخواست خوابگاه را دارند تا حداکثر 
 ( به این انجمن اعالم دارند. www.jamevahman.ashtad.irطریق تارنمای رسمی جام)

 *به تقاضاهایی که پس از این زمان به انجمن تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 ریال می باشد.150.000هر نفر  . هزینه خوابگاه بدون غذا به ازای1

. برای دریافت غذا بایسته است تیم ها نرم افزار اشتاد که از طریق سایت رسمی انجمن یانش وران مانتره 2
 در دسترس می باشد را دانلود و پس از نصب نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند.  www.ashtad.irبه نشانی 

 روز قبل می باشد. 13:30زمان الزم برای رزرو غذا تا ساعت : حداکثر 1تبصره

: به درخواست های حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد و مبلغ واریزی به هیچ عنوان بازگشت 2تبصره
 داده نمی شود. 

 : ساعت سرو غذا بدین صورت اعالم میگردد: 3تبصره

 23:30تا 21شام از ساعت                   15تا 12ر از ساعت ناها              9تا  7:30صبحانه از ساعت

برابر شرکت کنندگان و سرپرستان    خوابگاه هیچ مسئولیتی در  3: خارج از ساعت اعالم شده در تبصره4تبصره
 ندارد. و مربیان 

 ارائه خواهد شد.: شام تیم ها در داخل بوفه ی جام وهمن 5تبصره

قوانین و مقررات خوابگاه که در روز نخست به آگاهی آنها خواهد رسید پیروی کنند.  . بازیکنان بایستی از  3
 در صورت رفتار نامناسب بازیکنان باید تصمیم برگزارکنندگان را بپذیرند. 

. بازیکنان مسئول حفظ وسایل خود بوده، در صورت مفقود شدن این انجمن هیچگونه مسئولیتی را نمی  4
 پذیرد. 

خروج به خوابگاه تنها با ارائه کارت خوابگاه ممکن است . بدون ارائه این کارت به هیچ کس . ورود و 5
 اجازه ورود داده نمی شود. 

حق ندارد در خوابگاه حضور داشته باشد و ورود و خروج در این زمان  . در زمان تعطیلی خوابگاه هیچکس  6
دقیقه بعد از بازی    20می باشد و    22ساعت  به خوابگاه ممنوع می باشد. ساعت دایر شدن خوابگاه هرشب  

 آخر درب خوابگاه بسته خواهد شد و بر روی هیچکس باز نخواهد شد.

 

http://www.jamevahman.ashtad.ir/
http://www.ashtad.ir/
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. اعمال مخالف اخالق ورزشی )استعمال دخانیات و مشروبات الکلی ، ایجاد بی نظمی ، آسیب رساندن  7

نوع   با خاطیان برخورد می شود.  به خوابگاه و امکانات و...( در خوابگاه ممنوع است. در صورت مشاهده ،
 برخورد بنا به تشخیص مسئولین بوده و پس از جبران خسارات وارده تا اخراج از خوابگاه امکان پذیر است.

 پیروز و سر بلند باشید 

 1398زمستان  –انجمن یانش وران مانتره  

 

 

 


