تاریخ:

ف م

.........................................

شماره:

......................................

پیوست:

....................................

ت عض یت

( پر نمودن تمام قسمت های فرم الزامی است )

مشخصبت فردی
ًام ً ....................ام خاًْادگی ً .......................ام پذر  ..................ضوارٍ ضٌاسٌاهَ ..................
-تاریخ تْلذ  31.... /.... /....هحل تْلذ .....................

ضوارٍ هلی

ضغل  ................................هیساى تحصیالت ّ رضتَ تحصیلی .................................................

عکس

پست الکترًّیک  ..........................................تلفي هٌسل ُ ...................وراٍ ..........................
ًطاًی پستی  .................................................................................................کذ پستی ...............................
پس از خْاًذى اساسٌاهَ* ّ قثْل کلیَ هفاد آى تعِذ هی ًواین کَ تَ هفاد اساسٌاهَ ّ آئیي ًاهَ داخلی اًجوي پایثٌذ توْدٍ ّ تورا
پیطرفت ُر چَ تِتر اُذاف اًجوي در ُر ضرایظ ُ،وکار ّ ُویار ًواین ّ ضْرا هرکس اًجوي هی توْاًوذ در روْرت
هطاُذٍ ُر گًَْ تخلف ًسثت تَ قْاًیي ّ هقررات اًجوي تا ایٌجاًة ترخْرد قاًًْی ًوایذ.


هذت اعتبار اٍلیِ کارت عضَیت  6هاُ بَدُ ٍ پس اس اتوام ،در صَرت درخَاست عضَ ٍ هَافقت شَرای هزکشی بِ هذت یک سال توذیذ خَاّذ شذ.



اًجوي ّیچگًَِ تعْذی در قبال بزًاهِ ّای هختلفی کِ بِ صَرت هجزد ٍ بذٍى ّواٌّگی ٍ خارج اس تقَین اًجوي اًجام پذیزد را ًسبت بِ افزاد عضَ ًذارد.





اعضای اًجوي ّیچگًَِ حقی در استفادُ اس ًام ٍ آرم اًجوي در بزًاهِ ّای فزدی ٍ یا گزٍّی کِ بذٍى ّواٌّگی با اًجوي ،بزگشار هی کٌٌذ را ًذارًذ.
فقط با عضَیت در اًجوي ،هی تَاًیذ اس خذهاتی کِ اًجوي ارائِ هی ًوایذ استفادُ کٌیذ.
ّ % 07شیٌِ صذٍر کارت عضَیت هجذد در صَرت گن شذى بزعْذُ عضَ هی باشذ.

امضا و اثر انگشت

مشخصبت معرف/يلی
ایٌجاًة  ...........................فرزًذ  .................تَ ضوارٍ ضٌاسٌاهَ  .....................دارا ضغل ...............................
تَ ًطاًی  ...............................................................................تلفي  .......................آقا /خاًن .......................
را ترا عضْیت در اًجوي دّچرخَ سْاراى اسپاداًا هْرد تاییذ قرار هی دُن.

تبییذ عضًیت/لغً عضًیت

امضا و اثر انگشت (مهر)

(ایه قسمت تًسط مسئًل اوجمه پر می گردد)

در تاریخ  31.... /.... /....ضْرا هرکس اًجوي پس از تررسی ،تا عضْیت  6هواُوَ آقوا /خواًون ..............................

تاریخ لغى عضىیت

علت

* برای خواودن اساسىامه به پایگاه ایىتروتی اوجمه مراجعه فرمایید.

...... /.... /....
...... /.... /....
...... /.... /....
...... /.... /....
...... /.... /....

یک سال
یک سال
یک سال
یک سال
یک سال

مهر انجمن
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هْافقت هی ًوایذ.

شماره عضىیت:

تاریخ تمدید

مدت اعتبار

تاریخ:

.........................................

شماره:

......................................

پیوست:

....................................

ًام ً ...................ام خاًْادگی  .....................ضوارٍ عضْیت .......................
سًابق ي فعبلیت هب
 )3سْاتق ضوا در چَ سطحی از فعالیت دّچرخَ سْار هی تاضذ؟
تفریحی ّ در سطح سالهتی

—سایکل تْریست

—-قِرهاًی

—کُْستاى

—داّر

—هرتیگر

سایر ...................
 )2آیا ساتقَ ضرکت در تْرُا ّرزضی (استاًی ،کطْر  ،تیي الوللی) را داریذ؟
خیور

—-توولووی

(هحل ّ زهاى ترگسار را تٌْیسیذ) .....................................................................................

............................................................................................................................................................
 )1آیا در رضتَ ّرزضی خاری فعالیت داریذ؟
خیور

—-توولووی

(ًام ّ زهاى فعالیت را تٌْیسیذ) ..........................................................................................

 )4آیا ساتقَ عضْیت در گرٍّ ّرزضی را داضتَ ّ یا داریذ؟
خیور

—-توولووی

(ًام گرٍّ ّ هذت عضْیت را تٌْیسیذ) .................................................................................

 )5عالقوٌذ تَ فعالیت در کذام تخص یا تخص ُا اًجوي هی تاضیذ؟
تخص فرٌُگی

—تخص فٌی

—تخص تْر ّ سایکل تْریست

—تخص کُْستاى

—تخص قِرهاًی

 ) 6در کذام یک از زهیٌَ ُا (فرٌُگیٌُ ،ر  ،هْسیقی ،فٌی ّ  )...تثحر داریذ ّ هی تْاًیذ اًجوي را یار ًواییذ؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ُ )7ذف ضوا از عضْیت در اًجوي چیست؟
............................................................................................................................................................
 )8اگر دارا تیوار خاری ُستیذ تْضیح دُیذ؟
............................................................................................................................................................
 ) 9هایلیذ ترًاهَ ُا اًجوي از کذام رّش تَ اطالع ضوا ترسذ؟ (فقظ یک هْرد را اًتخاب کٌیذ)
پست الکترًّیک —پیام کْتاٍ

مذارک ي شرایط مًرد ویبز برای عضًیت
دي قطعه عکس 3x4
تکمیل فرم درخًاست عضًیت
ارائه کپی شىبسىبمه یب کبرت ملی
پرداخت مبلغ  0666تًمبن (جهت عضًیت  0مبهه)

www.spadanabike.ir
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داشته حذاقل  44سبل سه
حضًر حذاقل  2مرتبه در بروبمه هفتگی

