شرایط ثبت نام در اولین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان
بخش دانشجویی  -تبریـز  1 /الی  3آذر ماه 59
آخرین ویرایش شرایط ثبت نام :ساعت  61روز یکشنبه ،مورخ 59/20/02

***********************************************************************
 -1ثبت نام در این مسابقه به منزله پذیرش کلیه قوانین و شرایط ثبت نام و آیین نامه های مسابقات می باشد.
 -2هر گروه می تواند متشكل از حداکثر  4عضو باشد که در هنگام ثبت نام ،اسم یك نفر از آنان بایستی به عنوان "سرگروه"
معرفی گردد.
 -3هر گروه می تواند در هنگام ثبت نام اسم یك نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهِ خود را بعنوان استاد راهنما بنویسد.
-1-3

استاد راهنما می تواند راهنمایی چند تیم را همزمان عهده دار باشد.

-2-3

هیچ لزومی به اینكه استاد راهنما عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه باشد ،نیست.

-3-3

حضور استاد راهنما در کنار گروه در روزهای مسابقه الزامی نیست ولی توصیه می شود اساتید محترم در کنار
گروه های خود حضور داشته باشند تا در صورت لزوم راهنمایی های الزم صورت گیرد.

-4-3

در صورت حضور استاد راهنما در مسابقات ،اسكان و پذیرایی ویژه اساتید در نظر گرفته شده است .

 -4لزوما باید اعضای هر گروه در روز مسابقه دانشجو بوده و از یك دانشگاه باشند فلذا به همراه داشتن کارت دانشجویی
معتبر برای اعضای گروه ها الزامی است.
-1-4

هر تیم به هنگام پذیرش در مسابقات بایستی دارای یك معرفی نامه از طرف دانشگاه خود باشد .تاکید می گردد
که ارائه معرفی نامه در هنگام پذیرش تیم ها در روز مسابقات الزامی است و در هنگام پذیرش تیم ها این معرفی
نامه از سرگروه تیم ها درخواست خواهد شد لذا گروهِ فاقد معرفی نامه ،پذیرش نخواهد شد.

-2-4

در معرفی نامه ارائه شده باید اسامی تك تك اعضای گروه درج گردد.

 -5در مورد رشته و مقطع تحصیلی شرکت کنندگان هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
 -6هر شخص تنها اجازه عضویت در یك گروه را دارد و عضویت اشخاص در بیش از یك گروه ممنوع است.
 -7در هر گرایش خاص ،هر گروه می تواند حداکثر دو سازه ارائه دهد .به عبارتی در مجموعِ دو گرایش مسابقات ،هر گروه میتواند
حداکثر چهار سازه ارائه دهد.
 -8به هر دانشگاه در یك گرایش خاص  ،تنها یك مقام تعلق خواهد گرفت و اگر چند گروه از یك دانشگاه در یك گرایش خاص
مقام کسب نمایند ،تنها مقام باالتر برای آن دانشگاه منظور شده و از مقام های پایین تر صرفنظر خواهد شد.
 -1-8کسب مقام توسط یك دانشگاه در هر دو گرایش مسابقات بالمانع است.
 -9ثبت نام در این مسابقات بصورت اینترنتی می باشد بگونه ای که لینكِ فرمِ ثبت نام از تاریخ  95/68/66بر روی وب سایت
 www.azarcup.irفعال خواهد بود و تیم های واجد شرایط مهلت دارند از تاریخ فوق به مدت 15روز یعنی تا تاریخ
 95/68/26به وب سایت مذکور مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام نمایند.
 -1-9تاکید می گردد که آخرین تاریخ ثبت نام  95/68/26تا ساعت  24خواهد بود و این تاریخ به هیچ وجه تمدید
نخواهد شد .فلذا توصیه می گردد تیم های شرکت کننده زمان ثبت نام خود را به روز و ساعات پایانی موکول
نفرمایند.
 -16لیست گروه ها و همچنین زمانبندی و ترتیب پذیرش گروه های ثبت نام کننده در این مسابقات جهت استحضار عموم ،در
تاریخ  95/68/23بر روی وب سایت  www.azarcup.irو کانال تلگرام مسابقات قرار خواهد گرفت.
 -11با توجه به اینكه این مسابقات در  3روز برگزار می گردد فلذا برای تیم های شرکت کننده محل اسكان مناسب در نظر گرفته
شده است و تیم هایی که خواهان رزو جهت اسكان هستند باید در هنگام ثبت نام به آن اشاره نمایند.
 -1-11محل اسكان خانم ها و آقایان بصورت مجزا می باشد فلذا تیم های شرکت کننده در هنگام پر کردن فرم ثبت نام
بایستی به این مورد توجه داشته باشند تا به هنگام پذیرش دچار مشكل نگردند.
 -2-11هزینه های اسكان به ازای هر نفر به قرار زیر می باشد :

هزینه های اسکان به ازای هر نفر (مبالغ به تومان)
نوع اسکان

یک شب

دو شب

سه شب

ویژه اساتید

25،666

56،666

75،666

اعضای تیم ها

26،666

46،666

66،666

 -12هزینه های ثبت نام برای گرایش های این مسابقات بصورت زیر می باشد:
هزینه های ثبت نام (مبالغ به تومان)
نام گرایش

یک سازه

دو سازه

سازه سبک

86،666

166،666

سازه راندمانی

86،666

166،666

 -13هزینه ورودیه برای اعضای تیم ها به ازای هر یك نفر عضوِ تیم ،مبلغ  36666تومان می باشد
 -14جهت رفاه حال تیم های شرکت کننده ،برای پذیرایی در روزهای مسابقه در وعده های سه گانه ،سرویسِ پذیراییِ مخصوص
مسابقات ارائه خواهد شد و تیم هایی که خواهان رزو غذا هستند باید در هنگام ثبت نام به آن اشاره نمایند.
هزینه های پذیرایی به ازای هر نفر (مبلغ به تومان)
نوع خدمات

مبلغ پذیرایی (شامل  3وعده صبحانه 3 ،وعده ناهار و  3وعده شام)

ویژه اساتید

76،666

اعضای تیم ها

66،666

 -15شماره حساب مربوط به واریز هزینه های ثبت نام ،اسكان و پذیرایی برای این مسابقه عبارت است از :
شماره حساب  6169561452669بنام آقایان " جواد محمدزاده قراملكی و سعید قاسم پور " نزد بانك صادرات
شعبه شریعتی جنوبی تبریز .
 -1-15بعد از پرداخت هزینه های فوق ،امكان استرداد آن به هیچ وجه امكان پذیر نخواهد بود.

 -2-15هزینه های واریزی باید همگی در قالب یك فیش بانكی و در بازه زمانی  95/68/66الی 95/68/26
واریز گردند در غیر اینصورت دبیرخانه مسابقات هیچ عذر و اشكالی در این مورد را نخواهد پذیرفت.
 -3-15در هنگام ثبت نام اینترنتی ،شماره فیش واریزی باید در محل مورد نظر در فرم ثبت نام قید گردد.
 -16با توجه به تصمیم دبیرخانه مسابقات جهت مدیریت صحیح مسابقه و ارائه خدمات مناسب برای تیم های شرکت کننده،
حداکثر گروه های ثبت نام کننده در این مسابقات نهایتا  86گروه در هر گرایش (یعنی مجموعا  166گروه در  2گرایش)
خواهد بود فلذا اولویت ثبت نام با گروه هایی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 -1-16ثبت نام بیش از  86تیم در هر گرایش در این مسابقات به هیچ وجه امكان پذیر نخواهد بود .
 -17گروه های شرکت کننده در این مسابقات باید بصورت مرتب با وب سایت و کانال تلگرام مسابقات مرتبط باشند تا از آخرین
اخبار و تغییرات احتمالی مطلع شوند .بدیهی است عواقب ناشی از بی اطالعی در این خصوص بر عهده اعضای تیم هاست.
www.azarcup.ir

@NSSC_AzarbayjanCup

www.itssa.ir

با احترام
دبیرخانه مسابقات ملی سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان

