
 

 

 فدراسیون جهانی نینجا

 جمهوری اسالمی ایران WNFسبک نینجا 

 ایران WNFشرایط اخذ نمایندگی هنرهای رزمی نینجا 

 

 

 مدارک مورد نیاز برای اخذ نمایندگی:

 

 تکمیل فرم مخصوص تقاضای نمایندگی .1

 فایل مربوطه و 3*4قطعه عکس پرسنلی  5ارائه  .2

 تهیه وتنظیم کارنامه ورزشی .3

 مربیگری و داوری ,تعیین درجه دان .4

 کپی شناسنامه وکارت ملی .5

 مدرک عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد .6

 )حداقل دیپلم( مدرک تحصیلیآخرین کپی  .7

 WNFکپی بیمه ورزشی به نام رشته ورزشی نینجا  .8

 کپی کارت پایان خدمت .9

 معرفی نامه از هئیت استان .10

 WNFتطبیق مدارک مربیگری ، داوری و دان به سبک نینجا  .11

 داوری وهزینه نمایندگی(-مریبگری-هزینه های مربوطه شامل)صدور مدارک دانپرداخت  .12

 رعایت دقیق کلیه موارد فوق الذکر الزامیست.         

 

 شرایط اخذ نمایندگی:

  سال سن بوده و از نظر جسم و عقل در صحت و سالمت کامل باشد 23متقاضی باید حداقل 

  هنرهای رزمیسال سابقه ورزشی مستند در  5داشتن حداقل 

  فدراسیون باشد 2دان باید دارایه صالحیت حداقل کمربند سیاه 

  باشد 3باید دارای صالحیت حداقل حکم مربیگری درجه 

 قابل اعتماد بوده و دارای اخالق نیکو باشد 

 متعهد بودن به قوانین فدراسیون جهانی نینجاWNF   

  متقاضی میبایست به تائید فدراسیون برسدتوان اجرائی در امور اداری و فنی سبک و استطاعت مالی 

  مربیگری و -بار و شرکت دادن نیروها و هنرجویان در دوره های فنی دان 2توانایی برگزاری مسابقات استانی حداقل سالی

 داوری سبک



  دگی هنرجو برای نماین 50باشگاه فعال و حداقل  2توانایی فعال کردن نمایندگی شهرستانهای تحت پوشش و دارا بودن

 استان

 دارا بودن نیروهای توانمند جهت چیدمان کابینه استانی 

 فنی گزاری ساالنه حداقل یک دوره استاژتوانایی بر 

 امکان بهره گیری از مکانی مناسب مورد تائید فدراسیون جهت آموزش و اشاعه سبک نینجاWNF را دارا باشد 

 ام نینجا گرام هر استان مخصوص خود به ناینستا-ایجاد صفحه وب سایتWNFنینجا) استان برای مثالWNF  استان

 (تهران

 

 :مراحل اخذ نمایندگی

 سی درخواست و موافقط هیئت رئیسهرحضور متقاضی در دوره های مربوط آموزشی پس از بر 

  متقاضی پس از پاس نمودن واحدهای آموزشی مربوط و موفقیت در دوره فوق به صورت رسمی از طرف فدراسیون به

 به عنوان نماینده استان مربوطه معرفی میگردد سال 1مدت 

  ارسال کامل مدارک مورد نیاز برای اخذ نمایندگی به دفتر مرکزی و اداری سبک نینجاWNF جمهوری اسالمی ایران

 سی در خواست متقاضیرجهت بر

 

 

 آدرس دفتر مرکزی سبک:

 5 واحد 2تربیت ساختمان سحر طبقه  کوچه،خیابان خیام جنوبی  ، کالنشهر ارومیه ، غربیاستان آذربایجان 

 جمهوری اسالمی ایران WNFدفتر مرکزی واداری سبک نینجا 

 

 شماره تماس و آدرس شبکه های مجازی:

 www.ninjawnf.irوب سایت:

 info@ninjawnf.irایمیل:

 iranninjawnf@اینستاگرام:

 09128597209:ریاست سبک

 04432244636فاکس:دفتر و شماره 

 09143455561دفترمرکزی:واتساپ 


