CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /TB-VNTT

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc mở khóa học hướng dẫn chơi môn Quần vợt (Tennis)

_______________
Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Ban Văn nghệ thể thao Công đoàn trường với
Câu lạc bộ Tennis thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp;
Được sự thống nhất của Ban Thường cụ Công đoàn trường, Ban Văn nghệ thể
thao thông báo việc tổ chức khóa hướng dẫn tập luyện Tennis, cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Viên chức, nhân viên của Trường Đại học Đồng Tháp
2. Chi tiết về khóa học
- Thời gian: Dự kiến bắt đầu tháng 9/2016.
+ Buổi sáng: từ 5h – 7h
+ Buổi tối: từ 18h – 20h
+ Học các ngày Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7 tùy viên chức chọn lựa.
+ Số lượng học viên mỗi lớp: 06 người
- Lệ phí tham dự lớp: 200.000đ/tháng
- Địa điểm: sân Tennis Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.
- Dụng cụ tập luyện: Ban tổ chức cho mượn 4 vợt tập luyện, Công đoàn hỗ trợ
bóng tập. Viên chức có thể tự trang bị vợt.
- Giáo viên hướng dẫn: 02 người
3. Đăng ký khóa học
Đăng ký trực tiếp cho giảng viên Nguyễn Hùng Dũng – Khoa GDTHMN trước
ngày 10/9/2016. Tùy vào số lượng đăng ký Ban tổ chức sẽ bố trí sắp lớp.
Ban Văn nghệ thể thao công đoàn thông báo để cán bộ viên chức được biết và
đăng ký tham gia./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (báo cáo);
- BTVCĐ (chỉ đạo);
- Tổ CĐTT (thực hiện)
- Lưu: VTCĐ.

TM. BAN VĂN NGHỆ THỂ THAO
TRƯỞNG BAN
Đã ký

La Văn Liêm

