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Thủ Đức, ngày 30 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký tham gia Hội thao sinh viên TDC năm 2018 
______________ 

 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, 

chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tăng 

cường giao lưu học hỏi giữa đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn trường. 

Nay Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo về 

việc đăng ký tham gia Hội thao sinh viên TDC năm 2018”, cụ thể như sau:  
 

1. Thời gian - Địa điểm: 

- Đăng ký tham gia:   Trước 15h00 ngày 15/11/2018 tại VP Đoàn – Hội. 

- Bốc thăm thi đấu:   Lúc 08h00 ngày 16/11/2018 (Thứ 6) tại Sảnh HT H 

- Khai mạc hội thao:  Từ 07h00 đến 8h00 ngày 24/11/2018 (Thứ 7) tại Sân BC 

- Thời gian thi đấu:   Từ ngày 24/11 đến ngày 06/01/2018 tại Sân BĐ, sân BC 

2. Đối tượng tham gia: 

- Tất cả Sinh viên đang học tập tại trường có thể thành lập đội tuyển tham gia. 

- Mỗi Chi hội có thể đăng ký nhiều môn thi đấu, tối đa 02 đội/ môn thi đấu.  

- Mỗi thành viên chỉ được tham gia cho 01 đội tuyển. 

- Mỗi đội thi đấu bóng đá được đăng ký tối đa 10 vận động viên và Bóng chuyền 

được đăng ký tối đa 12 vận động viên. 

* Lưu ý: 

- Trường hợp Chi hội không đủ số lượng Nam hoặc Nữ để thành lập 01 đội tuyển, có 

thể liên kết giữa sinh viên trong Khoa với nhau. 

- Các trường hợp liên kết thành viên phải được sự đồng ý của Ban tổ chức Hội thao. 

3. Môn thi đấu: 

- Bóng đá Nam   - Bóng đá Nữ 

- Bóng chuyền Nam  - Bóng chuyền Nữ 

4. Hình thức tham gia: 

- Mỗi đội tuyển đăng ký tham gia theo mẫu (tải về website: dtn.tdc.edu.vn) có dán 

hình 3x4, nộp về Văn phòng Đoàn Hội, trước 15h00 ngày 15/11/2018. Sau thời hạn trên, 

Ban tổ chức sẽ không giải quyết hồ sơ thi đấu nộp trễ. 

- Mỗi đội tuyển tham gia đóng lệ phí: 100.000 đồng/đội/môn thi đấu. 
 

Thắc mắc liên hệ Đ/c Ngọc Phương - SĐT: 0372.552.904 - Website: dtn.tdc.edu.vn 
 

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các BCH Liên Chi đoàn - Chi hội, BCH 

Chi đoàn - Chi hội, Ban Chủ nhiệm CLB - Đội – Nhóm triển khai và thực hiện theo tinh 

thần thông báo trên. 

 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy viên phụ trách; 

- BCH các Liên Chi đoàn - Hội khoa; 

- BCH Chi đoàn - Chi hội; 

- BCN các CLB, Đội, Nhóm; 

- Lưu VP. 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 
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