شوبرُ:

فدراسیون هبکی جمهوری اسالمی ایران

تبرید:
پیَست:

پرداخت حق رشد
ًظر بِ قبًَى هصَة حق رشس فسراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراى ،زر جْت رشس ٍ تقَیت ّیئت ّبی ببزیکي
سبز هبلغ  ...........................................ریبل هعبزل  51زرصس از قرارزاز آقبی/ذبًن  .....................................بِ شوبرُ
 .........................................ثبت زر ّیئت ّبکی استبى  .......................هَرخ  .........................از طریق فیش شوبرُ
 ...........................تبرید  ......................بِ حسبة ّیئت ّبکی استبى  ................................بعٌَاى ّیئت سبزًسُ
ببزیکي ًبهبرزُ پرزاذت گرزیس.

مهر و امضبء رئیس هیئت  /مدیر ببشگبه ...........................

-

تصَیر فیش ٍاریسی ضویوِ گرزز.

شوبرُ:

فدراسیون هبکی جمهوری اسالمی ایران

تبرید:
پیَست:

رضبیت نبمه فسخ قرارداد فعلی
(تَضیح  :ایي فرم برای آى زستِ از ببزیکٌبًی هی ببشس کِ تحت قرارزاز یک ّیئت  /ببشگبُ هی ببشٌس)

ًظر بِ قرارزاز شوبرُ ( ...................................ثبت فسراسیَى ّبکی) هَرخ  ...............................فی هب بیي
آقبی  /ذبًن  ..............................بِ ًوبیٌسگی از ّیئت ّبکی استبى  /ببشگبُ ٍ ........................................
آقبی  /ذبًن  ...............................بِ شوبرُ هلی  ..................................بعٌَاى ببزیکي ،بسیٌَسیلِ اعالم هی زارز بب
تَجِ بِ تَافق ٍ رضبیت طرفیي،
 قرارزاز فَق از تبرید  .............................هشترکبً فسد ٍ ًبهبرزُ ببزیکي آزاز اعالم هی گرزز.یب
 -ببزیکي ًبهبرزُ از تبرید  ......................لغبیت  .........................ببزیکي آزاز اعالهوی گرزز.

امضبو و اثر اوگشت

مهر و امضبء رئیس هیئت

ببزیکه

 /مدیر ببشگبه
...........................

 ایي فرم زر چْبر ًسرِ بِ شرح زیر تْیِ هی گرزز:ًسرِ ببزیکي
ًسرِ ببشگبُ
ًسرِ ّیئت
ًسرِ فسراسیَى

شوبرُ:

فدراسیون هبکی جمهوری اسالمی ایران

تبرید:
پیَست:

رضبیت نبمه انعقبد قرارداد جدید از هیئت سبزنده
(تَضیح  :ایي فرم برای آى زستِ از ببزیکٌبًی هی ببشس کِ زر حبل حبضر بب ّیچ ببشگبّی قرارزاز ًسارًس)

ًظر بِ شرٍع هسببقبت لیگ برتر ببشگبّْبی ّبکی کشَر زٍرُ  ..................بسیٌَسیلِ اعالم هی زارز :بب تَجِ بِ
تَافق ٍ رضبیت طرفیي (آقبی  /ذبًن  ....................................بعٌَاى رئیس ّیئت ّبکی استبى
 ..................................از یک طرف ٍ آقبی  /ذبًن  ...............................................بِ شوبرُ هلی
 ..................................از طرف زیگر) ًبهبرزُ بِ عٌَاى ببزیکي آزاز هی تَاًس جْت عضَیت زر ببشگبُ زیگری اقسام
ًوبیس.
ً /وی ببشس
ایي رضبیت ًبهِ هٌَط بِ زریبفت حق رشس هی ببشس

امضبو و اثر اوگشت

مهر و امضبء رئیس

ببزیکه

هیئت....................

 ایي فرم زر چْبر ًسرِ بِ شرح زیر تْیِ هی گرزز:ًسرِ ببزیکي
ًسرِ ببشگبُ
ًسرِ ّیئت
ًسرِ فسراسیَى

