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HỘI SINH VIÊN NAM 

BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH 

 

          ***           Thái Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2015 

Số: 33-TB/HSV-YDTB  

 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký tham gia hội thi kéo co chào mừng Đại hội đại biểu  

Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình  

Khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2018 

 
Kính gửi: Các Chi hội Sinh viên trong toàn trường 

 Thực hiện kế hoạch số 32-KH/HSV-YDTB ngày 03/10/2015 về việc tổ 

chức hội thi kéo co chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Y 

Dược Thái Bình khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2018;  

 Ban Thư Ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các Chi hội về việc đăng 

ký tham gia hội thi kéo co nội dung cụ thể như sau: 

I. Đối tượng, hình thức đăng ký:  

- Các chi Hội Sinh viên trong toàn trường. 

- Mỗi đội đăng ký 10 vận động viên gồm 5 nam, 5 nữ, xếp xen kẽ khi thi đấu. 

- BTC chia các đội thành các cặp thi đấu loại trực tiếp, đội thắng cuộc sẽ 

vào vòng tiếp theo. 

- Khuyến khích các đội mặc quần áo đồng nhất theo từng đội tham dự. 

- Trang phục cần thoải mái, không được mặc trang phục Y tế tham gia kéo co. 

II. Thời gian, địa điểm: 

2.1: Thời gian: 

- Thời gian đăng ký thi đấu: Từ ngày 08/10/2015 - 13/10/2015. 

- Thời gian chính thức diễn ra Hội thi: Từ 17h - 18h, ngày 15 và 16/10/2015 

2.2: Địa điểm 

- Sân kéo co số 1: Bên phải Đại Giảng đường. 

- Sân kéo co số 2: Mặt bên trái nhà 9 tầng. 

IV. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải nhất: 500.000đ + Giấy chứng nhận tham gia Hội thi. 

- Giải nhì : 300.000đ + Giấy chứng nhận tham gia Hội thi. 

- Giải ba: 200.000đ + Giấy chứng nhận tham gia Hội thi. 

V. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường 

(Phòng A103, A104 Khu ký túc xá trong trường) 
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 Để cho Hội thi được diễn ra thuận lợi, góp phần xây dựng phong trào thể 

dục, thể thao trong sinh viên toàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường yêu 

cầu các Chi hội Sinh viên nghiêm túc thực hiện. 

 Mọi thông tin liên hệ: 

Đ/c Nguyễn Văn Trọng - UV BCH HSV Trường (SĐT: 0982.359.203)./. 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Đoàn Trường; 

- Các Chi hội; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯ KÝ 

HSV ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH 

CHỦ TỊCH 

  

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Đình Lượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


