فرم درخواست ثبت نام
لطفا گزینه مورد درخواست خود را مشخص نمایید:
دوره عمومی بدلکاری درفیلم

مبلغ پرداختی ماهانه  150.000تومان

پیش پرداخت و ثبت نام  60.000تومان

دوره فشرده بدلکاری در فیلم

کل مبلغ دوره  1.800.000تومان

پیش پرداخت و ثبت نام  800.000تومان

دوره های تخصصی کاربردی

متناسب با نوع دوره

پیش پرداخت و ثبت نام  %60از مبلغ کل

پیش پرداخت دوره عمومی قابل استرداد نمی باشد ،پیش پرداخت دوره فشرده حداکثر 30روز مانده به شروع دوره قابل استرداد
می باشد .پیش پرداخت دوره های تخصصی کاربردی قابل استرداد نمی باشد ،متقاضیان باید  1روز قبل از شروع دوره کل مبلغ
دوره را با مراجعه حضوری به آدرس مدرسه بدلکاری ازطریق دستگاه کارت خوان مدرسه بدلکاری پرداخت و رسید آن را در روز
شروع دوره به همراه داشته باشند  ،در صورت پرداخت مبالغ از طریق درگاه لطفا کد پیگیری را در زیر درج نمایید:
__________________________
در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت دوره فشرده بدلکاری در فیلم شما می توانید با درج مشخصات کارت بانکی خود ،مبالغ
واریزی را از مدرسه درخواست نمایید:
__________________________

نام ونام خانوادگی صاحب کارت
شماره کارت بانکی

________________.________._________.

بانک صادر کننده

________________

لطفا اطالعات زیر رابا دقت تکمیل نمایید:
نام_________________ :

نام خانوادگی ______________________ :تلفن(______________ :کد شهر)

همراه_______________ :

ایمیل __________________________ :سن ________ :قد________ :

وزن _________ :آدرس محل سکونت _________________________________________________:
____________________________________________________________________________
ارسال یک عکس تمام قد از خود و ارسال رزومه حرفه ای؛ الزامی است ( .اگر شما رزومه حرفه ای ندارید ،می توانید اطالعاتی
درباره آمادگی های فیزیکی خود را ،به همراه فرم ارسال نمایید).
متقاضیان این را می دانند که اجرای بدلکاری می تواند خطرناک بوده و یادگیری بدلکاری به صورت ذاتی دارای خطراتی می باشد.
اینجانب __________________ با کمال ،صحت و سالمت عقل تمامی موارد مندرج در فرم را درک کرده و تکمیل نموده ام.

امضاء __________________

تاریخ ________________

** فرم را پرینت بگیرید ،تکمیل و امضاء نمایید و بعد از اسکن نمودن به آدرس ایمیل درج شده در سایت ارسال نمایید**.

