شرایط ثبت نام در چهارمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد واحد زنجان
(گرایش سبک/بخش دانش آموزی )

 13و  14اسفند ماه 98
 -1ثبت نام در این مسابقه به منزله پذیرش کلیه قوانین و شرایط ثبت نام و آیین نامه های مسابقات می باشد و همه تیم
های شرکت کننده موظف هستند قوانین مسابقه را رعایت نمایند.
 -2همه دانش آموزان سراسر کشور می توانند در این مسابقات ثبت نام و شرکت نمایند.
 -3مسابقه یک روزه بوده و در بخش دانش آموزی فقط در گرایش سازه سبک برگزار خواهد.
 -4هر گروه می تواند متشكل از حداکثر  4عضو باشد که در هنگام ثبت نام ،اسم یک نفر از آنان بایستی به عنوان "سرگروه"
معرفی گردد.
 -5برای تیم های دانش آموزی لزوما باید اعضای هر گروه در روز مسابقه دانش آموز بوده و از یک مدرسه باشند فلذا به
همراه داشتن کارت دانش آموزی معتبر و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای اعضای گروه ها الزامی است.
-5-1

هر تیم به هنگام پذیرش در مسابقات بایستی دارای یک معرفی نامه از طرف مدرسه خود باشد .تاکید میگردد که
ارائه معرفی نامه در هنگام پذیرش تیم ها در روز مسابقات الزامی است و در هنگام پذیرش تیم ها ،این معرفی
نامه از سرگروه تیم ها درخواست خواهد شد لذا گروهِ فاقدِ معرفی نامه ،پذیرش نخواهد شد.

-5-2

در معرفی نامه ارائه شده باید اسامی تک تک اعضای گروه درج گردد.

 -6در مورد رشته و مقطع تحصیلی شرکت کنندگان هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
 -7هر گروه می تواند حداکثر دو سازه ارائه دهد.
 -8به هر مدرسه تنها یک مقام تعلق خواهد گرفت و اگر چند گروه از یک مدرسه مقام کسب نمایند ،تنها مقام باالتر برای آن
مدرسه منظور شده و از مقام های پایین تر صرفنظر خواهد شد.
 -9تیم های واجد شرایط مهلت دارند جهت ثبت نام از تاریخ  98/12/1لغایت  98/12/10با مراجعه به وب سایت
 www.itssa.irنسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.
 -10هزینه اسكان باتوجه به مجزا بودن محل اسكان اساتید راهنما و اعضای تیم ،بدین صورت است:
هزینه اسکان برای یک شب  /بخش دانش آموزی
 20،000تومان

برای هر نفر
 -11هزینه های ثبت نام بصورت زیر می باشد:

هزینه های ثبت نام بخش دانش آموزی (مبالغ به تومان)
نام گرایش

یک سازه

دو سازه

سه سازه و بیشتر

سازه سبک

80،000

90،000

100،000

 -11-1شماره حساب مربوط به واریز هزینه های ثبت نام و اسكان برای این مسابقه عبارت است از :
شماره حساب  01056969645005بنام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد واحد زنجان نزد بانک ملی
 -11-2بعد از پرداخت هزینه های فوق ،امكان استرداد آن به هیچ وجه امكان پذیر نخواهد بود.
 -11-3هزینه های واریزی باید در بازه زمانی  98/12/1لغایت  98/12/10واریز گردند در غیر اینصورت دبیرخانه
مسابقات هیچ عذر و اشكالی در این مورد را نخواهد پذیرفت.
 -12گروه های شرکت کننده در این مسابقات باید بصورت مرتب با وب سایت و کانال مسابقه در ارتباط باشند و از آخرین اخبار
و تغییرات احتمالی مطلع شوند .بدیهی است عواقب ناشی از بی اطالعی در این خصوص بر عهده اعضای تیم هاست.

 -13جدول زمانبندی مسابقات:
ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

1

مهلت ثبت نام

 98/12/1لغایت 98/12/10

تا ساعت  24شب مورخ 98/12/10

2

تحویل سازه ها و افتتاحیه

98/12/13

از  8الی 18

3

شروع بارگذاری ها و اختتامیه

98/12/14

از  8الی 18

*توجه :پاسخگویی به سئواالت از طریق شماره تماس( 09128782049 :آقای میرزاخانلو)
بروز رسانی :مورخ 98/11/22
با آرزوی موفقیت برای همه تیم های شرکت کننده
" کمیته اجرایی مسابقات"

www.itssa.ir

@azadssnc

