
با توجه به همراهی تیم پزشکی با گروه تمامی موارد پزشکی باید از طریق ایشان انجام گیرد. 

در صورت بروز هرگونه بیماری یا مشکلی در حرم، زائر فقط با همراهی «انتظامات گروه» میتواند به دارالشفاء حرم مراجعه کند. 

از پذیرش دوستانی که به مقررات اردو پایبند نباشنــد؛ در اردوـهـــــای بعدی گروه فرهنگــــی فانوس معذوریم. 

امضاء و تاریخ زائر: امضاء و تاریخ ولی / همسر: 

شماره تماس: شماره تماس: 

رفت و آمد زائرین به حرم صرفا با سرویس های اردوگاه طبق برنامه ریزی قبلی می باشد. 

محل استقرار هرگروه در اردوگاه از پیش تعیین شده است و امکان جابجایی وجود ندارد. 

رضا  

اینجانب                            ولی/ همسر سرکارخانم                             به کد ملی                                   رضایت خود را مبنی بر 
حضور فرزندم / همسرم در اردوی زیارتی مشهد گروه فرهنگی فانوس مورخ 1401/4/31 الی 1401/5/6 را اعالم داشته و به 

قوانین ذیل آگاهی دارم:  

در صــــورتی که فرزند / همسر شما دارای بیماری خاصی هستند یا داروی خاصی مصـــرف می کنند حتمــــا در رضــــایت نامه 
قید کنید. 

ص شده در ســـامانه انجام گرفته است.  گروه بندی فقط با توجـه به شرایط و ضوابط و رده سنی های مشخ

حضور در جلسات توجیهی قبل از سفر الزامی می باشد. 

رعایت نکات اخالقی و فرهنــگی در اتوبوس و اردوگاه الزامی اســـت و در صــــورت مشاهده هرگونه تخلف در سابقه فعالیت 
اعضاء ثبت شده و در صورت لزوم به خانواده فرد خاطی اطالع داده می شود. 

به همکاری و همراهی همه جانبه با سرگروه در طول سفر ضروری است. 

تمامی عملکرد و رفت و آمد افــــراد، میبایست با همــــاهنگی مربیان انجام شود. در غیر اینصــــورت مسئولیت کامل متوجه 
خود افراد است. 

تمامی برنامه های سفر به صورت گروهی خواهد بود؛ لذا جدا شدن از گروه حتی برای زیارت امکان پذیر نیست. 

امکان دیدار با اقوام فقط در حرم می باشد و رفتن به منزل ایشان در مشهد مقدس ممنوع است. 

محل اسکان در مشهد به صورت اردوگاه و فاصله آن تا حرم 20 دقیقه با اتوبوس خواهد بود. 


