باسمه تعالی

فرم رضایت نامه مرحله سوم چهارمین دوره المپیاد سواد رسانه ای
اینجانب  .........................................به کد ملی  ...........................ولی دانش آموز  ....................................به کد ملی .....................
رضایت کامل خود را مبنی بر حضور فرزندم در اردوی مرحله سوم چهارمین دوره المپیاد سواد رسانهای که در نیمه
دوم شهریور  1399در شهر تهران ،توسط باشگاه سواد رسانهای برگزار میشود اعالم میدارم .با توجه به شیوع ویروس
کرونا و اطالع اینجانب از حضوری بودن مرحله سوم المپیاد ،مسئولیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در حین اردو که
از سوی کمیته برگزاری المپیاد سواد رسانه ای اعالم می شود بر عهده فرزندم می باشد و کمیته برگزاری در صورت
مشاهده عدم رعایت این پروتکل ها و یا مشاهده عالئم ابتال به بیماری ،امکان حذف ایشان از ادامه فرآیند المپیاد را
دارا خواهد بود .همچنین هرگونه مسئولیتی در قبال ابتالی فرزندم به ویروس کرونا از باشگاه سواد رسانه ای ساقط
است.
تلفن ثابت ضروری:

نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز:

تلفن همراه ضروری:

امضاء و اثر انگشت ولی دانش آموز:

نکات مهم:
•

صحت امضا اثرانگشت تنها با اخذ گواهی امضا از دفترخانه اسناد رسمی معتبر و پذیرفته شده میباشد.

• باشگاه سواد رسانه ای تمامی تالش خود اعم از کاهش تعداد پذیرفته شدگان مرحله  ،2در اختیار قرار دادن اقالم
بهداشتی اعم از ماسک و الکل ،مهیا کردن شرایط اسکان در موقعیتهای بهداشتی و تفکیک شده ،انجام امور حمل
و نقل بر اساس پروتکلها و تامین پذیرایی از مراکز مورد تایید انجام خواهد داد .همچنین پروتکلهای مربوط به هر
فرد در مراسم افتتاحیه به دانش آموزان ابالغ شده و مسئولیت رعایت این موارد بر عهده خود دانش آموزان می باشد.
• چنانچه فرزند شما به بیماری خاصی مبتال بوده و یا باید داروی خاصی را مصرف کند ضمن بیان این موارد در بخش
زیر ،باید فرزندتان نسخه و دارو ی موردنظر را در بازه ی اردو به میزان الزم همراه داشته باشد .همچنین اگر نکتهای
در مورد ایشان مدنظر است که سرپرست و مربیان اردو باید در جریان باشند در قسمت زیر ،درج نمایید.

