مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
به مناسبت گرامیداشت روز پرستار
عنوان مسابقه:
دارت ( مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور ( 03آذر ماه لغایت  2دی ماه )9011
تاریخ :شروع مسابقه یکشنبه  03آذر ماه لغایت سه شنبه  2دی ماه 9011

شرایط عمومی:
 . ۱داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی با مهر اجباری (مشاغل آزاد ،رانندگان،کارگران ساختمان،قالیبافان و  ...که خویش
فرما نباشند ).از استان اعزام کننده با داشتن حداقل  0ماه سابقه پرداخت بیمه مستمر از تاریخ صدور و تامین اعتبار آن تا
پایان مسابقات( .کلیه بیمه های تکمیلی مرتبط با تأمین اجتماعی در صورت ارائه تأییدیه از سوی سازمان تأمین اجتماعی
مورد پذیرش خواهد بود).
توضیح مهم  :درصورتی که تاریخ صدور دفترچه کمتر از  ۳ماه تا زمان شروع مسابقات باشد همراه داشتن پرینت
پرداخت حق بیمه از تامین اجتماعی با مهر و امضا الزامیست.
توضیح مهم :تمامی شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی ازقبیل(مربیان،ورزشکاران) می بایست

عضو جامعه ورزش کارگری بوده و در سامانه عضوگیری به آدرس Http://worker-sport.mcls.gov.ir
ثبت نام نمایند .در غیر اینصورت افراد مجاز به شرکت در رقابت های ورزشی موصوف نمی باشند.
 . 2ثبت نام در سامانه فدارسیون ورزش کارگری در بخش رقابت های ورزشی مجازی توسط ورزشکار شرکت کننده.
 . 0از پذیرش ورزشکاران ثبت نام نشده در تاریخ مقرر(در سامانه مذکور)در مسابقات ممانعت بعمل خواهد آمد.
 .4مسئولیت حسن برگزاری فنی رویداد با رئیس انجمن مربوطه خواهد بود.

شرایط اختصاصی:
 -۱نحوه برگزاری :مسابقات به صورت مجازی برگزار می گردد.
 شروع مسابقات چالشی  :از روز یکشنبه مورخ  ۱۳00/30/۳3لغایت ۱۳00/۱3/30 - 4شرکت کنندگان موظف می باشند بعد از پرتاب موفق به سمت صفحه حرکت کرده و پس از نشان دادن مرکز صفحه
تصویر خود را به عنوان پرتاب کننده نشان دهد(.به کلیپ های ارسالی ادیت شده و غیر استاندارد با تشخیص کمیته فنی
برگزاری ترتیب اثر داده نخواهد شد و از این رویداد حذف خواهند شد).
 - 5رعایت کلیه قوانین و مقررات اعالم شده توسط مسئولین برگزاری  ،از سوی شرکت کنندگان الزامی می باشد.
 - 6کلیه ی شرکت کنندگان می بایست در زمان برگزاری مسابقات از پوشش مناسب ورزشی و مطابق با شئونات اسالمی
برخوردار باشند در غیر این صورت از دور مسابقات کنار گذاشته خواهند شد.
 – 7مسابقات چالشی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می گردد.

به  5نفراز برندگان چالشی این رویداد به قید قرعه جوایزی از سوی فدراسیون ورزش کارگری اهدا خواهد
شد .
 – 8ضمناً مراسم قرعه کشی برای جوایز این رویداد از طریق الیو اینیستاگرام به صورت زنده انجام خواهد شد.
 – 0کلیه کلیپ های ارسالی می بایستی به شماره واتساپ  30۳3۳44783۱در زمان تعیین شده ارسال گردد.

