સમર કોચ ગ
િં કે મ્પ ચિષે





આ કોચ િંગ કે મ્પ મ િં રમત-ગમત ન પ્રમ ણભૂત મેદ ન પર ત લીમ આપિ મ િં આિશે .
આ કોચ િંગ કે મ્પ મ િં તમ મ રમતોને અનુરૂપ સ ધનો દ્વ ર ત લીમ આપિ મ િં આિશે .
આ કોચ િંગ કે મ્પ મ િં ત લીમ ચનયમો અને કૌશલ્ય ને અનુસ ર ત લીમ આપિ મ િં આિશે .
આ કોચ િંગ કે મ્પ મ િં યોગ્ય લ યક ત ધર િન ર ર હબર કે કો દ્વ ર ત લીમ આપિ મ િં
આિશે .

 આ કોચ ગ
િં કે મ્પ મ િં બ ળક ની ઉમર ,િય-જુ થ ને ધ્ય ન મ િં ર ખી ને ત લીમ આપિ મ િં આિશે.
 આ કોચ ગ કે મ્પ મ િં જેતે રમતમ િં બ ળક ન કૌશલ્ય ને ઓળખી પ્રમ ણભૂત ત લીમ આપિ મ િં આિશે.

 કે મ્પમ િં ભ ગ લેન ર તમ મ ત લીમ થીઓ ન પ્ર થચમક મૂલ્યક ન દ્વ ર તેની યોગ્યત
મુજબ પ્રમ ણપત્ર તેમજ ગ્રેડ આપિ મ િં આિશે.

સમર કોચ િંગ કે મ્પની પ્રિુચતિઓ







જોચગગ,રચનિંગ,જચમ્પિંગ િગેર ે જેિી ઉષ્મ પ્રેરક પ્રિુચતિઓ



યોગ અને ધ્ય ન જેિી પ્રિૃચત દ્વ ર આિંતચરક ચથથરત અને મ નચસક

જેતે રમત ને લગતી થીયરીકલ અને પ્રેચટિકલ મ ચહતી
રમત-ગમત ન ચિચિધ સ ધનો અને તેન ઉપયોગ અિંગે ની ચિશેષ મ ચહતી
રમત ન ચિચિધ કૌશલ્ય અિંગે ચિશેષ મ ચહતી
િે ચનનક અને િે કચિસ દ્વ ર અલગ અલગ કૌશલ્ય નો ચિક સ
રમત દરચમય ન થતી ઈજજાઓ અને તેન ચનિ રણ મ િે પ્ર થચમક સ રિ ર
િં ળત દૂ ર કરિ મ િે ની પ્રિૃચતઓ

સમર કોચ ગ
િં કે મ્પની અન્ય પ્રિુચતિઓ


યોગ,આસન ,પ્ર ણ ય મ ,ધ્ય ન, સૂયિનમથક ર જેિી ચિચિધ પ્રિુચતિઓ

 પોચિક આહ ર અને રમતઆહ ર ને લગતી મ ચહતી
 ઉપલભ્ધ અન્ય રમતો ન મેદ ન અને ચિચિધ રમતો ચિષે મ ચહતી
 જેતે રમતો ની મૈત્રી મુક બલ દ્વ ર થપધ િ નુિં આયોજન

GROUND
1) HOCKEY
2) FOOTBALL
3) BASKETBALL
4)
LAWNTENNIS
5) ATHLETICS
6) KABADDI
7) HANDBALL
8) VOLLEYBALL
9) KHO-KHO

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી –રાજકોટ
શારીરરક નશક્ષણ ભવિ આયોનજત
સ્પોર્ટસિ સમર કોચ િંગ કેમ્પ
(ફોમિમાિં િી ે મુજબિી નવગતો ગુજરાતીમાિં ભરવી)

સ્થળ.:શારીરરક નશક્ષણ ભવિ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી –રાજકોટ
(અટક)

(િામ)

(નપતાિુિં િામ)

ખેલાડીિુિં િામ.:-......................................................................................................
સરિામુિં

.:-.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

જન્મ તારીખ.:-............................. ઉમર.:-.......... વજિ.:-............ ઉં ાઈ.:-.............
મોબાઈલ િિં.:-................................ મેઈલ આઈડી.:-...............................................
રમતિુિં િામ.:-...........................................................................
સમય.:-સવારે / સાિંજે .:-સવારે.:૦૭:૩૦ થી ૦૮:૩૦ અિે ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦
સાિંજે.:૦૪:૦૦ થી ૦૫:૦૦ અિે ૦૫:૦૦ થી ૦૬:0૦
રમતિુિં લીસ્ટ ૧) હોકી
૨) ખો-ખો
૩) ફૂટબોલ
૪) લોિટેિીસ
૫) વોલીબોલ
૬) એથ્લેરટકસ
૭) બાસ્કેટબોલ
૮) કબડ્ડી
૯) હેન્ડબોલ
અભ્યાસિુિં સ્થળ .:-..................................................................................................
વાલીિુિં િામ

.:-............................................. સનહ.:-...........................................

મોબાઈલ િિં

.:-................................... ઈમરજન્સી મો િિં.:-.................................

બાહેધરી પત્ર
પ્રનત,
શારીરરક નશક્ષણ ભવિ,
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી,
રાજકોટ.
માિિીય સાહેબશ્રી,
શારીરરક નશક્ષણ ભવિ દ્વારા આયોનજત સમર કોચ િંગ કેમ્પમાિં હુ િં મારિં એડમીશિ ધરાવુિં છુ .
આ કોચ િંગ કેમ્પ સવાર, સાિંજ સમયે ાલે છે તેિો મિે ખ્યાલ છે ,જે માિં મે પસિંદ કરેલ સમય દરમ્યાિ હુ િં નિયનમત પણે
હાજર રહીશ,
આ સમર કેમ્પમાિં તાલીમ દરમ્યાિ કોઈ પણ પ્રકારિી શારીરરક ઈજા માટે હુ િં પોતે જવાબદાર રહીશ આ અિંગેિી કોઈ પણ
જવાબદારી આયોજકિી કે તાલીમ આપિારિી રહેશે િનહ જે અિંગે િી ે સનહ કરિાર હુ િં મારી બાહેધરી આપુિં છુ .
નવદ્યાથીિુિં િામ
સરિામુિં

મોબાઈલ િિંબર

:-_____________________________________
:-_____________________________________
__________________________________
__________________________________
:-_____________________________________

________________________
વાલી િી સનહ

____________________
નવદ્યાથીિી સનહ

-:િીનત-નિયમો:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
રહેશે.
19.

દરેક તાલીમાથીએ કોચ િંગ કેમ્પિી દરેક પ્રવૃનતમાિં ફરજીયાત સરિય ભાગ લેવાિો રહેશે.
ફોમિ સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્ર તેમજ ફોમિ સાથે નિયત કરેલ રમતિી ફી શારીરરક નશક્ષણ ભવિ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી –રાજકોટ ખાતે રૂબરૂમાિં જમા કરાવવાિી રહેશે.
તાલીમાથીએ ફોમિ સાથે ડોક્ટરિુિં ફીટિેશ સટીફીકેટ સાથે જોડવુિં.
તાલીમાથીએ આયોજકો એ િક્કી કરેલ સમય દરમ્યાિ હાજરી આપવી ફરજીયાત છે .
દરેક તાલીમાથીએ પ્રાયોનગક સેશિમાિં જે તે રમતિે અિુરૂપ ગણવેશમાિં જ હાજર રહેવાિુિં રહેશે .
તાલીમાિંથીએ તાલીમ દરમ્યાિ મોબાઈલ સાથે રાખવો િનહ અિે જો મોબાઈલ સાથે પકડાશે તો મોબાઈલ જપ્ત કરવામાિં આવશે.
સતત ત્રણ રદવસ પૂવિ મિંજુરી નસવાય ગેરહાજર રહેિાર તાલીમાથીએ ફરજીયાત વાલીિે સાથે લઈિે આવવાિુિં રહેશે.
તાલીમાથીએ પાિ,બીડી,તમાકુ,ગુટખા વગેરે ખાવાિી સખ્ત મિાઈ છે .જે તાલીમાથીએ આ કાયિમાિં પકડાશે તેિી પાસેથી દિંડ વસુલી તથા નશસ્તભિંગિા પગલા લેવામાિં આવશે.
તાલીમાથી દ્વારા કોઈ પણ સ્થાવર નમલકત કે રમત-ગમતમાિં સાધિોિે િુકશાિ પહો ાડવામાિં આવશે તો િુકશાિિી રકમ અિે દિંડ વસુલવામાિં આવશે .
તાલીમાથી દ્વારા કેમ્પમાિં ારરત્ર્યિો પ્રશ્િો ઉપનસ્થત થશે તો તેિો પ્રવેશ તાત્કલીક રદ્દ કરવામાિં આવશે .
કોઈ પણ કો (તાલીમ આપિાર) સામે ખરાબ વતિણુકક કે ગેરનશસ્ત આ રવામાિં આવશે તો તેિા પર કડક નશસ્તભિંગ િા પગલા લેવામાિં આવશે.
કોઈ પણ તાલીમાથીએ કોચ િંગકેમ્પ સમય દરમ્યાિ કો િી(તાલીમ આપિારિી) મિંજુરી નસવાય કેમ્પિુ સ્થળ
છોડવુિં િનહ જો મિંજુરી નસવાય ભવિ છોડશે અિે
કોઈ પણ પ્રશ્િ થશે તો તેિી સિંપૂણિ જવાબદારી જે તે નવદ્યાથી િી રહેશે.
તાલીમાથીએ તાલીમ દરમ્યાિ સૂ િાઓિુિં ુસ્ત પણે પાલિ કરવાિુિં રહેશે અિે જો કોઈ તાલીમાથી આ નિયમિુિં પાલિ િનહ કરે તો તે તાલીમાથી પર આયોજક દ્વારા
િીયમાિંિુસારિી કાયિવાહી કરવામાિં આવશે.
તાલીમાથીિે પ્રાયોનગક સેશિ દરમ્યાિ કોઈ પણ જાતિી ઈજા થાય તો તેિી સિંપૂણિ જવાબદારી પોતાિી રહેશે જે માિં યુનિવર્સિટી કે ભવિિી કોઈ પણ પ્રકારિી જવાબદારી રહેશે
િનહ.
હોકી,લોિટેિીસ,એથ્લેરટક અિે ફૂટબોલ રમતમાિં તાલીમાથીએ પોતાિી કીટ સાથે લાવવાિી રહેશે.
જે તે રમતિી તાલીમ પૂણિ થયે તાલીમાથીિે કોચ િંગ કેમ્પિુિં ્ેડ સાથે પ્રમાણપત્ર આપવામાિં આવશે.
કેમ્પ દરમ્યાિિી જરૂરી માનહતી મેળવવા માટે ભવિિા ઓફીસ સમય દરનમયાિ ફોિ િિં. 0281-2578501
Extn.: 423-424 િો સિંપકિ કરવો.

ઉપરોક્ત નિયમોિુિં ુસ્ત પણે પાલિ કરવાિુિં રહેશે આ સાથે આપવામાિં આવતા બાહેધરી પત્રકમાિં અિે િીતીિીયમોમાિં વાલીિી સનહ કરાવીિે જમા કરાવવાિુિં
સમર કોચ િંગ કેમ્પ માટે ભરેલ ફી કોઈપણ સિંજોગો માિં પરત કરવામાિં આવશે િનહ.

િોંધ :- ઉપરોક્ત િીનતનિયમો અિે બાહેધરી પત્રકમાિં દશાિવલ
ે માનહતી મેં વાિં લ
ે છે અિે તે પછી જ મેં પોતાિી સનહ િી ે કરેલ છે .
____________________
વાલીિી સનહ

_____________________
નવદ્યાથીિી સનહ

:: રમતિુિં ફી ધોરણ ::
િમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

રમતિુિં િામ
હોકી
હેન્ડબોલ
ફૂટબોલ
વોલીબોલ
લોિટેિીસ
એથ્લેરટકસ
બાસ્કેટબોલ
કબડ્ડી
ખો-ખો

એક માસિી ફી
૪,૦૦/૪,૦૦/૪,૦૦/૪,૦૦/૪,૦૦/૪,૦૦/૪,૦૦/૪,૦૦/૪,૦૦/-

ત્રણ માસિી ફી
૧,૨૦૦/૧,૨૦૦/૧,૨૦૦/૧,૨૦૦/૧,૨૦૦/૧,૨૦૦/૧,૨૦૦/૧,૨૦૦/૧,૨૦૦/-

શ રીચરક ચશક્ષણ ભિન ની મ ચહતી
સૌર િર યુચનિચસિચિ મ િં શ રીચરક ચશક્ષણ ભિન

2005 થી ક યિરત છે તેમ િં શ રીચરક

ચશક્ષણ , રમત-ગમત અને રિં જન ને લગતી અનેક પ્રિૃચત થ ય છે . જેિી કે , M.P.ED તથ યોગ ન અભ્ય સ
ક્ર્મો , ઇન્િર કોલેજ ની િુ ન િમેન્િો , ઇન્િર કોલેજ કોચ િંગ કે મ્પ, સમર કોચ િંગ કે મ્પ િગેર ે જેિી રમત-ગમત ની
પ્રિુચતિઓ િષિ દરચમય ન થત િં રહે છે .
હ લ િતિમ ન સમય મ િં શ રીચરક ચશક્ષણ ની જરૂચરય ત અને બ ળકનો સિ ાંગી ચિક સ
તેમજ

ખેલ મહ કુ િં ભ અને રમત-ગમત જેિી પ્રિુચતિઓ ને િેગ આપિ મ િે શ રીચરક ચશક્ષણ ભિન દ્વ ર

સમર કોચ િંગ કે મ્પ નુિં આયોજન કરિ મ િં આિી રચહયુિં છે . તેમ િં બ ળકોને અલગ-અલગ રમતોની ત લીમો
મળી રહે તેમજ બ ળકન સિ ાંગી ચિક સ થ ય , તેમજ

ચરત્ર્ય ,ખેલચદલી ની ભ િન , શ રીચરક , મ નચસક

અને બૌચધક ચિક સ થ ય તે હે તુસહ આ આયોજન કરિ મ િં આવયુિં છે .
રમત-ગમત ની પ્રિુચતિ ને ચશક્ષણ નો એક અચિભ જ્ય અિંગ ગણતી આપની
શૈક્ષચણક – ચબન શૈક્ષચણક સિંથથ ઓ તેમજ રમત-ગમત મ િં ભ ગ લઈશકે તેિ તમ મ ખેલ ડીઓ ભ ઈયોબહે નો આ સમર કોચ િંગ કે મ્પ મ િં જોડ ય અને રમત-ગમત ક્ષેત્ર મ િં ઉજજિળ ભચિષ્ય સ થે આગળ િધી શકે
અને િધુ મ િં િધુ બ ળકો આ કે મ્પ નો લ ભ મેળિે તેિી આશ ર ખીએ છીએ .

