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 بسمه تعالی

 

 مقدمه :

ٍرزش یکی از ارکبى اصلی زًذگی فردی ٍ اجتوبعی اًسبى ٍ عبهل اسبسی سالهت جسن ٍ افسایص 

ثب تبثیرات گستردُ در کبّص آسیت ّبی اجتوبعی ثِ ، اهیذ ثِ زًذگی ، تبهیي ًطبط ٍ ضبداثی 

ثب ًطبط ٍ زًذُ خَاّذ ثَد ٍ جبهعِ  ، جبهعِ ای پرتالش داًطگبّیضوبر هی آیذ . جبهعِ 

ٍ طراٍت ًیبزهٌذ است ثذٍى تردیذ تالش در راستبی تَسعِ اهرٍز ثِ ایي ًطبط ،هب داًطگبّْبی

در ٍ کبرکٌبى داًطجَیبى ٍرزش در سطح داًطگبُ ّب جسء ٍظبیف اصلی ّوِ دست اًذرکبراى اهَر 

ٍرزضی داًطگبُ ّبی استبى زًجبى ثِ عٌَاى یک ثبزٍی  تب.در ایي راستب ّیداًطگبُ ّب هی ثبضذ

 ٍ خبًَادُ هحترم آًْب ، کبرکٌبى ٍ اسبتیذ قَی در تبهیي ٍ ارتقبء سطح علوی ٍ سالهت داًطجَیبى

ثرگساری اقذام ثِ داًطگبُ علَم پسضکی زًجبى  ثِ هیسثبًی در ًظر دارد

)ثصَرت هجبزی( ٍ خبًَادُ هحتزم 
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 محورهای جشنواره ورزشی :

هسببقِ ّدف سًی بب گلَلِ ّبی بزفی بِ ّوزاُ ًقبشی ٍرسشی رٍی بزف  *  

سبخت بشرگتزیي آدم بزفی بِ ّوزاُ بْتزیي تصَیز اس چْزُ سهستبى  *  

 شرایط برگساری

 * رعبیت حجبة ٍ شئًَبت اسالهی الشاهی هیببشد ٍ در صَرت رعبیت ًکزدى ، فیلن ارسبلی حذف هیشَد.

 *ارسبل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی شزکت کٌٌدُ گزاهی ٍ شوبرُ توبس ّوزاُ بب فیلن ارسبلی ، الشاهی هیببشد .

 * ًحَُ فیلوبزداری ٍ ارسبل ٍیدیَ بصَرت افقی اًجبم شَد .

*هزحلِ اٍل ببسبیٌی جشٌَارُ تَسط داٍراى خبًن اًجبم ٍ در صَرت رعبیت هقزرات تَسط کبدر داٍری قضبٍت 

 خَاّد شد . 

 

 مهلت ثبت نام و ارسال ویدیو  تا مورخه 9911/91/91 

هیجبیست داًطجَ ، کبرهٌذ ٍ یب از اسبتیذ داًطگبّْب ٍ هَسسبت  اصلی ضرکت کٌٌذگبى یکی از* 

 آهَزش عبلی استبى ثبضٌذ .

ٍ تصَیر کبرت هلی ٍ حکن کبرگسیٌی  ثرای داًطجَیبى کبرت هلی ٍکبرت داًطجَیی ارائِ تصَیر  *

                کٌٌذُ الساهی هی ثبضذ.ضرکت  ٍ کپی ضٌبسٌبهِ ثرای فرزًذاى ٍ خبًَادُثرای کبرکٌبى 

   * هذارک رکر ضذُ از طریق ٍاتسبة ثِ ضوبرُ ّبی اعالم ضذُ ارسبل گردد  

31199313910ضوبرُ ّوراُ:  

خذائی هسئَل کویتِ خَاّراى خبًن ایذُ لَیی                 هسئَل کویتِ ثرادراى آقبی  



 قَاًیي ٍ هقزرات 

شٌَارُ: ج 1هحَر   

هتر  9حذٍداً اًذازُ گلَلِ ثرفی ثبیستی از اًذازُ تَح تٌیس خبکی ثیطتر ًجبضذ ٍ فبصلِ ًطبًِ  *

.آة ثبضذ یک لیتری ثَدُ ٍ هَرد ّذف ثطری خبلی  

اهتیبز دارد ) در صَرت  93عذد هیجبضذ ٍ ّر پرتبة  1تعذاد گلَلِ ّبی ثرفی پرتبة کٌٌذُ  -*

 افتبدى ثطری (

ّن ًوبیبى ثبضذ. ضرکت کٌٌذُطَری کِ تصَیر خَد  ثرفًقبضی ٍرزضی رٍی  *  

 

شٌَارُ: ج 2هحَر   

آدهک اًذازُ گرفتِ ضَد ٍ در ) طَل ٍ هتر ثب یکی از اعضبی خبًَادُ ثرفی کدرست کردى آده* 

 دٍرثیي ٍاضح دیذُ ضَد( 

ٍ چْرُ خَد ضخص  ثبیستی از طرف خَد ضرکت کٌٌذُ گرفتِ از چْرُ زهستبى ارسبلی تصَیر*

.ی ضذُ ترتیت اثر دادُ ًخَاّذ ضذتصبٍیر کپ ثِ ّن ًوبیبى ثبضذ .  
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