
 برنامه زمانبندی جشنواره ملی بازی فکری

 توضیحات نام برنامه تاریخ

21/22/2931 

 تا

11/22/2931 

 ثبت نام 

 در سایت

Festivalbazi.ir 

 

پذیرد.خواهشمند است ابتدا  ثبت نام فقط از طریق سایت اینترنتی انجام می -

ارد ایت در قسمت ثبت نام اطالعات را وفرم پیش نویس را تکمیل و سپس در س

.برای هر تیم یک پنل در نظر گرفته شده که پس از ثبت اولیه در پنل می نمایید

توانند اطالعات را تکمیل یا ویرایش کنند و پس از پرداخت هزینه ها ثبت نهایی 

 صورت  میگیرد و دیگر قابل ویرایش و تغییر نخواهد بود. 

 شود در این محدوده تاریخی برای هزینه  ده درصد تخفیف داده می -

 به هر تیم کد تیم داده می شود که باید آنرا ثبت نماید،این کد بسیار مهم است. -

 .بدون تخفیف ادامه خواهد داشت بهمن ماه   11 بعد از  و ثبت نام 

2/21/2931 

 تا 

5/21/2931 

ثبت نام برای 

ناهار،شام و 

 اسکان

مبالغ و  در این محدوده تاریخی فقط تیمهایی که ثبت نام نهایی شده اند و -

هزینه های ثبت نام را پرداخت نموده اند می توانند با کد تیم خود نسبت به 

 .اقدام نماینددر پنل مربوط  ثبت دلخواه اسکان و .....

 پذیرش   25/21/2931

 

 

شروع جشنواره 

 و مسابقات

 

انتقال  21ساعت 

به خوابگاه توسط 

 سرویس ها

به هر تیم بسته ای شامل  شودو  انجام میپذیرش  1397تا   0397از ساعت  -

ژتونهای ناهار و شام و اسکان)در صورت ثبت  –گردن آویز ها  -نقشه راهنما

گواهی حضور و ....... داده می شود)در صورت عدم ارائه کارت  –شده( 

 شناسایی پذیرش صورت نمی پذیرد(

 21تا  21397عصر)ساعت  20صبح تا ساعت  1397شروع مسابقه از ساعت  -

 نماز و  ناهار است(موقع 

تنها تیمهایی که متقاضی ناهار بوده و در سایت طبق برنامه  21تا  29از ساعت  -

ثبت نام نموده اند با ژتونهای مربوط برای صرف ناهار به محل مشخص شده می 

 روند.و بالفاصله تیمها برای ادامه مسابقه بایستی حضور داشته باشند

خوابگاه و بالعکس تیمها بایستی راس ساعت برای انتقال از محل مسابقه به  -

مقرر حضور داشته باشند در غیر اینصورت باید با سریع ترین وسیله خود را 

 و شام را در خوابگاه میل نمایند. به مقصد برسانند

ادامه جشنواره و  21/21/2931

 مسابقات 

  اختتامیه   و

ادامه   1397انتقال از خوابگاه به محل مسابقات و از ساعت   0397از ساعت  -

 موقع نماز (و  ناهار است( 21تا  21397عصر)ساعت  21مسابقه تا ساعت 

 .ضروری است و تقدیر ها   جهت گرفتن لوح ها اختتامیهدر  حضورتیمها-

 21و  25

 اسفند

گردش در 

 اصفهان

اسفند ماه بطور رایگان از تور  21و  25تمامی تیمها می توانند در روزهای 

گردشگری استفاده نمایند.عالقه مندان به استفاده از تور اصفهان گردی می 

تور  –اسفند در قسمت اداری جشنواره ثبت نام نموده  21یا  25روز  صبحبایست از 

با راهنمایی  21ت عاز سا شدگانثبت نام خواهد بود. 20تا  21گردشگری از ساعت 

  خواهند شد.امور ادارای سوار اتوبوس های مربوط 

 


