اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

شماره

فدراسیون کوهنوردی و صعورهای ورزشی

کد عضویت

باشگاه ورزشی آالله کوهستان شهرستان آمل

تاریخ عضویت

شماره ثبت 222/15415/51

نوع عضویت

تاسیس 5131

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

کد ملی:

گروه خونی:

شغل:

میزان تحصیالت:

شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن همراه:

فرم شماره 1

آزمایشی ⃝
رسمی ⃝

کد پستی:

Email:

نشانی منزل:
سابقه بیماری :بلی ⃝

خیر ⃝

سابقه جراحی :بلی ⃝

خیر ⃝

مصرف داروی خاص :بلی ⃝

خیر ⃝

توضیحات:
مشخصات شخصی که در هنگام ضرورت بتوان با ایشان تماس گرفت
تلفن تماس:

نام:

نشانی:

سوابق کوهنوردی و ورزشی
مدارک اخذ شده در رشته کوهنوردی:
در کدام یک از کارگروه های باشگاه عالقمند و آماده همکاری هستید؟
کارگروه فنی و آموزش ⃝

کارگروه روابط عمومی ⃝

کارگروه محیط زیست کوهستان ⃝

اینجانب  ....................................................................................ضمن تاکید بر صحت مطالب فوق و مطالعه مطالب پشت برگه و پذیرش
شرایط آن عالقمند به عضویت در باشگاه ورزشی آالله کوهستان می باشم.
نام و نام خانوادگی امضا

عضویت آقای/خانم  ........................................................................در باشگاه ورزشی آالله کوهستان و حضور در برنامه های باشگاه با رعایت
قوانین و آیین نامه باشگاه بال مانع می باشد.

تایید مسوول فنی باشگاه

* کد عضویت دو رقم اول نشان دهنده سال عضویت دو رقم دوم ماه عضویت دو رقم سوم روز عضویت و سه رقم آخر شماره عضویت

تایید سرپرست باشگاه

مراحل و شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی آالله کوهستان
 .1پذیرش و عمل به آیین نامه و مصوبات باشگاه
 .2تکمیل فرم ثبت نام مندرج در پشت برگه
 .3یک قطعه عکس  3 × 4به همراه یک برگ کپی کارت ملی
 .4تکمیل فرم رضایت نامه
 .5کپی کارت بیمه ورزشی سال جاری (در صورت نداشتن کارت یک قطعه عکس ،کد ملی و مبلغ  151111ریال جهت صدور
کارت بیمه ورزشی تحویل سرپرست باشگاه نمایید).

 .6کپی مدارک کارآموزی و دوره های تخصصی اخذ شده در زمینه کوهنوردی
 .7پرداخت حق عضویت به مبلغ  451111ریال به صورت نقدی یا واریز به شماره کارت 6114337764127723
بانک ملت به نام آقای محمد علی فالح و ارایه فیش واریزی

تذکر :عضویت اعضای جدید به صورت آزمایشی بوده پس از گذراندن دوره های آموزشی و اخذ مدرک کارآموزی کوهپیمایی در صورت تمایل به ادامه
عضویت در باشگاه درخواست ایشان جهت تبدیل عضویت از آزمایشی به رسمی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید صالحیت عضو رسمی باشگاه
میگردند.

مزایای عضویت در باشگاه کوهنوردی آالله کوهستان
 .1شرکت در برنامه های بیشتر از یک روز
 .2شرکت در برنامه های آموزشی و فنی
 .3استفاده از تجهیزات و امکانات باشگاه
 .4برخورداری از تخفیف کرایه در برنامه های باشگاه
 .5شرکت در برنامه های صعود بلند و سنگین
 .6ارایه تسهیالت جهت خرید تجهیزات کوهنوردی
 .7صدور کارت عضویت رسمی باشگاه ورزشی آالله کوهستان

