
 

 بسمه تعالی

 20و  19رضایت خود را از حضور فرزندم در مسابقات کشوری  محمد عرفان مسعودی کاظم آباداینجانب ............................ ولی 

مسئولیتی مربی ایشان در این مسابقات  گونههیچ واعالم نموده و با توجه به اینکه مسابقات بصورت انفرادی برگزار می گردد  97اردیبهشت 

 و خطرات سفر میدانم.وی سفر را بر عهده فرزندم دانسته و فرزند خود را مسئول اعمال و رفتار تمامی مسئولیت نداشته 

 

 امضاء و انگشت ولی هنرجو

 

 

 

 بسمه تعالی

          20و  19رضایت خود را از حضور فرزندم در مسابقات کشوری ابوالفضل منفرد آقدرگی اینجانب ............................ ولی 

مسئولیتی مربی ایشان در این مسابقات  گونههیچ واعالم نموده و با توجه به اینکه مسابقات بصورت انفرادی برگزار می گردد  97اردیبهشت 

 و خطرات سفر میدانم. وی سفر را بر عهده فرزندم دانسته و فرزند خود را مسئول اعمال و رفتارتمامی مسئولیت نداشته 

 

 امضاء و انگشت ولی هنرجو

 

 

 

  

 بسمه تعالی

 اردوی انتخابی تیم ملی سفراولین وسایل 

 قرآن و دعا قبل مسابقات خواندن برای 97تقویم  - 1

 کارت ملی یا شناسنامه -2

 کارت بیمه ورزشی -3

 نازک پتو سفری -4

 و لیوان و قاشق له و مسواک و صابونزیر و حو لباس  -5

 بلیط شهری و اتوبوستهیه پول برای  -6

 و راحتی برای خوابگاه لباس گرم سبک -7

 نظیر اینهاو چای و  تنقالت و قند  )سرماخوردگی و...(قرص  -8

 دعای خیر والدین بدرقه راهمان به همراه صدقه قبل شروع سفر

 

 ! صداقت بهترین نوع زرنگیستکالم آخر : 

 باشگاه فرهنگی قهرمانی تکواندو ثامن الحجج علیه السالم

 پیروز باشیدمضاعف با توکل بر پروردگار و مدد ائمه)ع( و تالش 

 

 بسمه تعالی

 اردوی انتخابی تیم ملی سفراولین وسایل 

 قرآن و دعا قبل مسابقات خواندن برای 97تقویم  - 1

 ای ورود به قطاربر کارت ملی یا شناسنامه -2

 کارت بیمه ورزشی -3

 نازک پتو سفری -4

 و لیوان و قاشق له و مسواک و صابونزیر و حو لباس  -5

 بلیط شهری و اتوبوستهیه پول برای  -6

 و راحتی برای خوابگاه لباس گرم سبک -7

 نظیر اینهاو چای و  تنقالت و قند  )سرماخوردگی و...(قرص  -8

 دعای خیر والدین بدرقه راهمان به همراه صدقه قبل شروع سفر

 

 ! صداقت بهترین نوع زرنگیستکالم آخر : 

 باشگاه فرهنگی قهرمانی تکواندو ثامن الحجج علیه السالم

 پیروز باشیدمضاعف با توکل بر پروردگار و مدد ائمه)ع( و تالش 

 

 


