
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số: /TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 2 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao sinh viên

Môn Bóng chuyền
Năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-ĐHCNTT ngày 15/2/2023 của Trường Đại học Công

nghệ Thông tin ĐHQG-HCM về việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao sinh viên năm

2023, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền như

sau:

1. Đối tượng – Điều kiện tham gia:

- Sinh viên hệ đào tạo chính quy của Trường.

- Có đủ sức khỏe tham gia thi đấu

- Có Bảo hiểm y tế (còn thời hạn) và Bảo hiểm tai nạn

- Chỉ được đăng ký tham gia thi đấu cho đội tuyển Khoa mình đang theo học.

2. Nội dung thi đấu:

- Bóng chuyền Nam

(Chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 04 đội đăng ký thi đấu)

- Bóng chuyền Nữ

3. Thời gian và địa điểm thi đấu:

3.1. Thời gian thi đấu và trao giải:

- Thời gian thi đấu: tháng 3/2023

- Tổng kết và trao giải: ngay sau khi kết thúc trận chung kết của nội dung thi đấu.

3.2. Địa điểm thi đấu: Trường đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM

3.3. Lệ phí và hình thức đăng ký:

- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2023.

- Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký thi đấu và nộp lệ phí thông qua Phụ trách

đăng ký của Khoa.

- Lệ phí tham gia: Bóng chuyền nam: 350.000đ/đội; Bóng chuyền nữ: 250.000 đội

4. Hình thức thi đấu: Theo điều lệ hiện hành
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5. Giải thưởng:

- Giải nhất: Huy chương + tiền thưởng

- Giải nhì: Huy chương + tiền thưởng

- Giải ba: Huy chương + tiền thưởng

- Sinh viên tham gia giải được ghi nhận Điểm rèn luyện và nhận Giấy chứng nhận

đã tham gia/ đạt giải.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường tập luyện và đăng

ký tham gia thi đấu.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (báo cáo);
- Các khoa (thông tin);
- Thành viên BTC các hoạt động TDTT sinh viên
năm 2023(thông báo);
- Lớp trưởng (phổ biến cho lớp);
- Sinh viên (thực hiện);
- Lưu: CTSV.

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Minh Phượng
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