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 با نشاط همنورد

 عزیز:آموز دانش والدین محترم

 سالم علیکم

 ر برنامزه  5/08/1401مزور    هزا  وزورگ گرهتزهر بزرا  روز نبه زب ه     برنامه ریزز  مطابق رساند به آگاهي ميبا احترام  

تفزاوگ و  مرنامزه  یک بمدرسه نیش بیبي شده استر مصمم هستیم در دوست داشتبي  خانوادهاعضا  برا  تفریحير ورزشي 

 سپر  نماییم. در کبار یکدیگر و در هضایي ومیمي را  نرن اط ساعاتي

و  غزاز آ جم زیدیه زی زا   هضا  بوستان  از فرزندان عزیزو  مادران گرامیر پدران ارجمندین تهربه با حضور ا

ا  نزا  ایزن   هز ارتفاعاگ کلکچال رقم خواهد خوردر از هم اکبون شزکار لحهزه  ایستگاه سوم مسیر کوهبورد  مبتهي به در 

   نهیم.را به انتهار ن سته و همدلي و همراهي شما خوبان را ارج مي امه تفریحير ورزشيو برن همایش

 کبد باز هلک به نایش جا                     مرد را کوه سراهراز کبد

 کوه را نبد لطیف و شیواست             گه تو را گوش لطایف شبواست 

 :جزئیاتی از برنامه
 صبح 00:7از ساعت  05/08/1401مورخ  بهپنجشنروز : زمان برنامه* 

  .13لغایت ساعت 

ح و بازگشت صب 7حرکت از مقابل درب دبیرستان راس ساعت  )توضیح:

عزیزانی که با خودروی  -باشدظهر میبعداز  13در محل مدرسه ساعت 

صبح  8:15نمایند، الزم است ساعت عزیمت می برنامهشخصی به محل 

 (حضور بهم رسانند. بوستان جمشیدیهدر محل استخر 

 ارتفاعات ، مسیر کوهنوردی{، انتهای خیابان فیضیهر)نیاوران(خیابان شهید باهن}جمشیدیه بوستاناز : گزاریمکان بر* 

 کلکچال

دوربین بطری و یا قمقمه آب،  تنقالت،کوله پشتی، ، و کفش مناسب پیاده روی و کوهنوردی لباس: سایل مورد نیازو* 

 .، عصای کوهنوردی در صورت تمایلعکاسی در صورت تمایل

  * هزینه برنامه:

را  ریال 000/450مبلغ  ،ه منظور تامین هزینه ایاب و ذهابهریک از شرکت کنندگان در برنامه ببه ازای الزم است  -1

 و ثبت نام صورت پذیرد.پرداخت  6https://evnd.co/Sgpeاز طریق نشانی: 

را دارند، نیازی به پرداخت هزینه نداشته و از طریق در برنامه خودروی شخصی  تمایل به حضور باعزیزانی که  -2

 بت نام در برنامه نمایند.اقدام به ث   /UjzV3https://evnd.co :نشانی

 پذیرد.های اعالم شده صورت میکلیه مراحل ثبت نام در برنامه از طریق لینک
UjzV3https://evnd.co/     6https://evnd.co/Sgpe  

 
 


