
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                                                      ------***------ 
                             
 
 
 

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
 

Kính gửi:   BAN TỔ CHỨC 
          Giải bóng đá mini các Doanh Nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long 

                                                                        Lần thứ I - 2011 
 

Tên đơn vị :................................................................................................... 

Địa chỉ :.................................................................................................... 

Số ĐT  :..............................................Số Fax:........................................... 

Email   :.................................................................................................... 

Website :.................................................................................................... 

Số tài khoản :............................................... tại Ngân hàng:................................... 

Mã số thuế :.................................................................................................... 

Người liên lạc: .......................................... Số ĐT:............................................ 

Email   :.................................................................................................... 

Tên của đội bóng:.............................................................................................. 

Tên người đại diện:.......................................................................................... 

 

Xác nhận đăng ký tham dự Giải bóng đá Mini các Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh  

lần thứ nhất năm 2011và hoàn tất đầy đủ thủ tục đăng ký. 

Mọi chi tiết cần giải đáp, xin liên hệ : 0932 272 893 (Mr . Hoàng ) 

Cam kết danh dự:  

Đơn vị tôn trọng tinh thần giao lưu, học hỏi, trung thực, phong cách; cam kết không đưa vào đội 
bóng của đơn vị cầu thủ không đủ điều kiện theo điều lệ giải.  

Đơn vị cam kết đã đọc và tuân thủ theo điều lệ giải quy định. 

 ……………………,  ngày…….. tháng……. năm 2011 

 Ban Giám đốc 
 

 

 

 

HỒ SƠ 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ 



Bộ Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 
Bộ hồ sơ được điền đầy đủ thông tin bao gồm:   

- Xác nhận đăng ký tham dự 

- Danh sách cầu thủ- Ban huấn luyện – Đại diện đội bóng 

- Bản đăng ký cầu thủ 

- Đội hình đội bóng dán ảnh 3x4 của từng Cầu thủ (VĐV)  

- Ảnh đội bóng 

- File logo công ty 

- Bản sao sổ BHXH có công chứng. 

- Lệ phí tham dự và ký quỹ lệ phí thẻ phạt.  

- Hạn chót nộp Hồ sơ đăng ký và lệ phí: trước 30/09/2011 

Lệ phí tham gia 

1. Vòng loại: Lệ phí tham gia 1.000.000đ/1 đội + ký quỹ lệ phí thẻ phạt 500.000đ   

(BTC hoàn lại phần lệ phí thẻ phạt sau khi kết thúc vòng lọai) 

2. Chung kết : Các đội vào vòng chung kết BTC không phải đóng thêm lệ phí tham gia. Riêng khỏan ký quỹ lệ phí thẻ 
phạt, BTC sẽ lưu khỏan này từ vòng lọai cho đến hết giải (nếu còn); trong trường hợp đội sử dụng hết, bắt buộc phải ký 
quỹ thêm 500.000 đồng . 

(BTC hoàn lại phần lệ phí thẻ phạt sau khi kết thúc vòng chung kết) 

 



DANH SÁCH CẦU THỦ – BAN HUẤN LUYỆN 
– ĐẠI DIỆN ĐỘI BÓNG 

 
 
Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC  

Giải Bóng Đá Mini Các Doanh Nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long 
 

 

BAN HUẤN LUYỆN – ĐẠI DIỆN ĐỘI BÓNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANH SÁCH CẦU THỦ  
             Họ tên                           Số CMND                     Số áo                  Ghi chú 
 
1.------------------------------ -------------------- -------- ------------- -------- -----------
  
2.------------------------------ -------------------- -------- ------------- -------- -----------    
  
3.------------------------------ --------------------  -------- ------------- -------- -----------  
 
4.------------------------------ -------------------- -------- ------------- -------- -----------    
  
5.------------------------------ --------------------  -------- ------------- -------- -----------     
 
6------------------------------ -------------------- -------- ------------- -------- -----------     
 
7------------------------------ -------------------- -------- ------------- -------- -----------     
 
8------------------------------ --------------------  -------- ------------- -------- -----------     
 
9------------------------------ -------------------- --------------------- -------- -----------     
 
10------------------------------ -------------------- -------- ------------- -------- -----------     
 
11------------------------------ --------------------  -------- ------------- -------- -----------     
 
12------------------------------ --------------------           ------- ------------- -------- -----------    

         
 ....................................., ngày     tháng     năm 2011 
 Ban Giám đốc 

 

 

 

1. Họ tên:........…….…………….......... 
    Chức vụ:......……………………….. 
    CMND:….........……………………. 

2. Họ tên:........…….………………. 
    Chức vụ:......……………………. 
    CMND:….........………………… 



BẢNG ĐĂNG KÝ CẦU THỦ ĐỘI BÓNG 
---------------------------------------------------------------------- 

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC  
  Giải Bóng Đá Mini Các Doanh Nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long 

  

THÔNG TIN CẦU THỦ  
 

Họ tên  :…………………………………………Tên khác:…………………………. 

Ngày sinh :…..………………………………….......Số CMND:……..………………… 

Tên công ty :………………………………………….…………………………………….  

Địa chỉ :…………..……………………….………………………………………….. 

Số ĐT  :..................................................................Số Fax:........................................... 

Email   :......................................................................................................................... 

Website :......................................................................................................................... 

Tên của đội bóng:.................................................................................................................... 

Tên người đại diện:................................................................................................................. 

Thời gian làm việc:……..…………………………………….…………….……………….. 

Số hợp đồng lao động:…….……………………………………….……………………….. 

Số bảo hiểm xã hội:…………..………………………………………................................... 

Kinh nghiệm chơi bóng:…….………………………………………………………………. 

Đã từng tham gia các clb bóng đá : 

Nghiệp dư      Chuyên Nghiệp    Bán chuyên nghiệp        

Đội bóng từng tham dự:………………………………………………………………….… 

 

CAM KẾT CỦA CẦU THỦ 

Tôi đồng ý và chấp thuận thi hành điều lệ giải, quy tắc của ban tổ chức và cam kết các thông tin 
kê khai trong bản này là hoàn toàn chính xác. Tất cả dữ liệu thông tin trên, Ban Tổ chức được 
quyền sử dụng để đăng tải trên website của giải và được bảo vệ thông tin theo các chính sách của 
Ban Tổ Chức.. 

           Chữ ký:……………………………………….. 

           Ngày ký:…………………………………….… 

 

CHỨNG THỰC CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

Đơn vị:…………..……………………………………………………………………………. 

Xác định cầu thủ:………………………………………………………thi đấu trong đội hình 
của đội bóng…………………………………………..chúng tôi trong Giải Bóng Đá Mini Các 
Doanh Nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long.  

…………………., ngày……tháng…… năm 2011 

                    Ban Giám đốc 



ĐỘI HÌNH ĐỘI BÓNG 
…………………………………………………………...................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

2. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

3. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

4. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

5. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

6. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

7. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

8. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

9. Họ tên:........…….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

10. Họ tên:........…….………..… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

11. Họ tên:........…...…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 

12. Họ tên:.....….….…………… 
    Chức vụ:......………………… 
    CMND:….........…………….. 



 
 

ẢNH  ĐỘI BÓNG 
              ……………………………………….……………………….. 
  
 
 
 

 
 

 

ẢNH TOÀN THỂ ĐỘI BÓNG 


