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THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NHẢY DÙ KHOÁ 9

  

  

  

  

CLB Hàng không phía Nam thuộc Sư đoàn Không quân 370 bắt đầu tuyển sinh và huấn
luyện lớp vận động viên nhảy dù hàng không khóa 9, đợt 2 năm 2011.

  

  

Sau khi học lý thuyết và huấn luyện những động tác mặt đất như gấp dù, rời cửa máy bay,
điều khiển, tiếp đất... học viên sẽ được thực hành nhảy dù từ máy bay trực thăng Mi 171
và được cấp chứng nhận Vận động viên nhảy dù hàng không để tham gia nhảy dù các
khóa tiếp theo khi CLB tổ chức trong cả nước.

  

Mỗi học viên mới được thực hành nhảy dù 3 lần/ khóa học

  

Yêu cầu: 

  

Nam ( nữ ) tuổi đời từ 14-60 là công dân Việt Nam thuộc mọi thành phần xã hội

  

 1 / 5



THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NHẢY DÙ KHOÁ 9
Monday, 20 June 2011 09:46

Có sức khỏe bình thường không mắc các bệnh về tim, mạch, tiền đình, khớp ( người sợ độ
cao vẫn có thể học bình thường)

  

Hồ sơ lý lịch có xác nhận của địa phương nơi sinh sống ( Hồ sơ do Câu lạc bộ cung cấp)

  

  

Thời gian:

  

Thời gian đăng ký  từ 15/06/2011, khai giảng vào ngày 01/09/2011.

  

Thời gian học 2 tháng, học vào chiều Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

  

Học phí 4.000,000 VND ( Đã bao gồm giáo trình, bút, tập, giầy nhảy dù, đồng phục bay,
thẻ hội viên hàng không, thẻ tốt nghiệp vận động viên nhảy dù, huấn luyện, máy bay, phi
công....) Học viên không phải đóng thêm chi phí nào khác.

  

Thực hành nhảy dù dự kiến vào cuối tháng 10, đầu tháng 11

  

Đăng ký Online

  

Học viên quan tâm có thể đăng ký giữ chỗ thông qua Email của Câu lạc bộ
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Địa chỉ nhận email đăng ký: airclub370@yahoo.com

  

Tiêu đề email : >

  

Nội dung chi tiết ghi:

  

Họ và tên:.....

  

Giới tính:.....

  

Năm sinh:.....

  

Nơi sinh sống:.....

  

Email:.....

  

Điện thoại:.....

  

Sau khi đăng ký giữ chỗ qua Email học viên phải liên hệ với Câu lạc bộ để xác nhận và
mua hồ sơ kết nạp hội viên theo đúng thủ tục

  

Hỗ trợ online: 0904.678.343
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Lưu ý: Do số lượng tuyển có hạn nên CLB ưu tiên cho những học viên nộp hồ sơ trực tiếp
sớm tại văn phòng Câu lạc bộ

  

Chi tiết  liên hệ:

  

Văn phòng CLB Hàng không phía nam, 28 Phan Thúc Duyện - Phường 4 , Q.Tân Bình,
TP.HCM

  

 ĐT: 08.66744337, 08 62961106, 069.662408 

  

 E-mail: airclub370@yahoo.com, sacf370@yahoo.com.vn

  

 Đường dây nóng : Giáo viên dù Đỗ Duy Quý – Đt : 01666785359

  

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN VĂN PHÒNG CLB

  

(Bấm vào hình để phóng to)
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