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اينجانب                  فرزند                   به شممماره ملي                         با ملالعه بندهای زير در کالس های 

و در صحت و سالمت    با آگاهي کامل و رضايت از مبلغ شهريه کالس و تعهداتم   غواصي استخری  آموزش 

 ثبت نام مي نمايم. عقلي

 

 مورد نظر شهريه دوره پرداخت شده، مسترد نمي شود.در صورت عدم شرکت در کالس  .1

در صورتيکه هنرجو کالس خود را بدون هماهنگي با مربي لغو کند برای هنرجو کالس جبراني گذاشته نخواهد    .2
 شد.

 در صورت لغو کالس توسط مربي برای هنرجو کالس جبراني گذاشته خواهد شد. .3

شته     .4 صد لغو کالس خود را دا صورتي که هنرجو ق شد بايد حداق  در  سه با روز زودتر اعالم نمايد، در غير اين  ل 
 صورت کالس جبراني برای وی در نظر گرفته نخواهد شد.

 لغو کالس توسط هنرجو بايد با توافق مربي باشد. .5

شرح          .6 ضيحات اين فرم آن را کامال  سمت تو صرف هر دارويي حتما  بايد در ق شتن هر بيماری يا م صورت دا در
 دهيد.

صرف مي کنيد حتما  بايد به مربي خود و  اگر بيماری .7 سه  داريد يا دارو م سفيد آرامش  نيز  اطالع   مدر جزيره 
 دهيد.

سفيد آرامش     اگر بيماری خود را به مربي و .8 صي جزيره  سه غوا اعالم نکنيد و حادثه ای اتفاق بيافتد هيچ  مدر
 مسئوليتي به عهده مربي و باشگاه جزيره سفيد آرامش نمي باشد.

 دقيقه مي باشد.1:45کالس سه جلسه  مدت زمان .9
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