ආධුනික පිහිණුම් පුහුණු අයඳුම් පත්රය. - ක්රීඩා විද්යායතනය - බස්නාහිර පළාත
1. නම :

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

2. උපන් දිනය: ...............................................

වයස: ....................................................

උස:........................

3. ලිපිනය : .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. දුරකතන අංකය : ...................................
5. ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශය : ...............................................

දිසරික්කය: ............................................

ඉහත සඳහන් මාදේ දරුවා බසරනාහිර පළාත් ක්රීඩා විදයායතනදේ පැවැත්දවන ආධුනික පිහිණුම් පුහුණු වැඩසටහනට
සහභාගී කර ගැනීම පිලිබඳ අකමැත්තක් දනාමැත.
භාරකරුදේ නම : ............................................................................. දුරකතන අංකය : .........................................
භාරකරුදේ අත්සන : ....................................................
ඉහත නම් සඳහන් අය මා විසින් බසරනාහිර පළාත් ක්රීඩා විදයායතනදේ පැවැත්දවන ආධුනික පිහිණුම් පුහුණු වැඩසටහනට
දයාමු කල බව දන්වා සිටිමි.
පුහුණුකරුදේ නම : ..........................................................................
පුහුණු කරනු ලබන ක්රීඩාව : ...............................................

දුරකතන අංකය : .........................................

පුහුණුකරුදේ අත්සන : ...........................................

ආධුනික පිහිණුම් පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගීවන්නන් විසින් පිළිපැදිය යුතු කරුණු
1. එක් පුහුණුකරුදවකුට ඉදිරිපත් කල හැකි වන්දන් ළමුන් 05 (පසරදදදනකු පමණි)
2. පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගී වන්නන් වයස අවුරුදු 8 ට වැඩිවිය යුතුය.
3. ළමයාදේ උස අඩි 3 අඟේ 9 ට වඩා වැඩි විය යුතුය.
4. දමම පාඨමාලාව ආධුනික පිහිණුම් පුහුණුවන්නන් සදහා සකසර කර ඇති බැවින් පිහිණුම් සදහා ආධුනික අය පමණක්
සහභාගි විය යුතුය.
5. දප.ව 6.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා දමම වැඩසටහන පැවැත්දවන බැවින් ප්රවාහන පහසුකම් සලසා ගත යුතුය.
6. සියළුම සහභාගිවන්නන් පිහිණුම් ඇඳුම් කට්ටලයක් රැදගන ආ යුතු අතර කාන්තා සහභාගිවන්නන් පිහිණුම්
හිසරවැසුමක්ද රැදගන ආ යුතුය.
7. සියළුම සහභාගිවන්නන් අමතර ඇඳුමක් රැදගන ඒම වඩාත් සුදුසුය.
8. සහභාගි වන්නන්දේ භාරකරුවන් විසින් දමම වැඩසටහනට දරුවන් සහභාගීකරවීමට කැමැත්තක් දක්වන බව හා
වැඩසටහනට සහභාගීවීමට සුදුසු ශාරීරික දයෝගයතාවයකින් සිටින බවට අදාලව ලිපියක් වැඩසටහන ආරම්භයට දපර
ලියාපදිංචි වන විට ඉදිරිපත් කලයුතුය.
9. ආහාර පාන ක්රීඩා විදයායතනදයන් ලබා දදන අතර ඔබදේ පහසුව සඳහා පානීය ජල දබෝතේ රැදගන ආ යුතුය.
10. වටිනා ආභරණ හා වැඩිපුර මිල මුදේ රැදගන ඒදමන් වැලකී සිටිය යුතුය.
11. වැඩසටහන අවසානදේ සහභාගි වන්නන්ට ක්රීඩා විදයායතනය මගින් සහතිකයක් ලබා දීමට නියමිතය.
12. 2019.08.01 දිනට දපර අයඳුම්පත්රය ක්රීඩා විදයායතනය දවත ලබා දිය යුතුය.
13. දමම වැඩසටහන සම්බන්ධදයන් 011 2745034 දුරකතන අංකය / www.wiss.wp.gov.lk දවබ් අඩවිය සහ
wisssportschool@gmail.com විදුත් ලිපිනය මගින් දතාරතුරු ලබා ගත හැකිය.

පාලන අධිකාරි,
ක්රීඩා විදයායතනය,
බසරනාහිර පළාත.

