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Dear parents, 
We feel obliged to inform you that our school will soon be starting with the prior rounds for the Sports Day. 
Your participation is what we look forward to.  
The following are the Individual games for parents. (The parent can participate in any of the two below 
mentioned games) 

1. Table Tennis  
2. Badminton  
3. Chess  

The following are the Team games for parents. (The parents will have to make their own team and register 
themselves as a team.)(The parents can participate in all the team games) 

1. Volleyball (six player) 
2. Cricket (eleven player) 
3. Handball (seven player) 

 

POINTS OF CONSIDERATION 
1. The Individual Game’s event will be held on 2nd October, 2019, Wednesday in school premises. 
2. If there is more registration in any one of the Individual Game, the matches will be conducted 

at later date, which will be informed to you later.  
3. The dates for Team Game will be informed to you later. 
4. If the team is incomplete or not as per the registered members, the match will not be 

conducted.  
5. There will be separate registration for female and male teams.  

6. The last registration date is 30th September, 2019. 
7. After the registration for team events school will conduct a meeting on a stipulated day for 

further details.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registration for Individual Games 

Mother’s name____________________________  Father’s Name_______________________  
1. Table Tennis        1. Table Tennis 
2. Badminton        2. Badminton 
3. Chess         3. Chess 

(Tick any two games in which you want to participate) 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registration for Team Games  

Mother’s name____________________________  Father’s Name_______________________  
1. Volleyball (six player)     1. Volleyball (six player)  
2. Cricket (eleven player)    2. Cricket (eleven player) 
3. Handball (seven player)    3. Handball (seven player) 

(Tick the games in which you want to participate) 
 

Drafted by :- Riddhi Dodhia  Gujarati by :- Dharmendrasinh Solanki   Approved by:- Shivani Acharya 
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સજુ્ઞ વાીશ્રી, 
 અમો આણે જણાવતાાં અતત આનાંદ અનભુવીએ છીએ કે , આણી સ્કૂ થોડા સમયમાાં જ સ્ોર્ટસ ડે મારે્નાાં પ્રાયર રાઉન્ડ શરૂ 
કરશે. તમારી પ્રતતભાગીતા અમો ઇચ્છીએ છીએ. 
નીચે પ્રમાણેની વ્યક્તિગિ રમિો ેરેન્ર્સ મારે્ છે. (માતા-તતા નીચે આે રમતોમાાંથી કોઈણ બે માાં ભાગ ઈ શકશે.) 

1. ટેબ ટેનનસ    2. બેડનમન્ટન   3. ચેસ 
  
નીચે પ્રમાણેની ટીમની રમિો ેરેન્ર્સ મારે્ છે. (માતા-તતા ોતાની રીતે ોતાની ર્ીમ બનાવી અને ર્ીમ તરીકે નોંધણી કરાવી 
શકે છે. (માતા-તતા દરેક રમિોમ ાં ભ ગ ઈ શકશે.) 

1. વૉીબૉ (6 ખે ડીઓ)  2. ક્રિકેટ (11 ખે ડીઓ)  3. હને્ડબો (7 ખે ડીઓ) 
 

ધ્ય નમ ાં ેવ ન ાં મદુ્દ :  
1. વ્યક્તિગિ રમિ સ્કૂ રરસરમાાં િ . 2  ઓતટોબર, 2019 બધુવ ર નાાં રોજ યોજવામાાં આવશે.  
2. જો વધ ુરજીસ્ટ્રેશન કોઈણ વ્યક્તતગત રમતમાાં થશે તો અન્ય મેચ છીની િ રીખે યોજાશે, જેની જાણ આશ્રીને કરવામાાં 

આવશે.  
3. ટીમની રમિો તવશેની તારીખો તમોને છી જણ વવ મ ાં આવશે.  

4. જો ટીમ અધરૂી હશે / આવશ્યક ખે ડી નહીં થાય તો મેચ ગોઠવવ મ ાં નહી આવે.  

5. સ્ત્રી અને રુુષ મારે્ જુદી-જુદી ર્ીમ હશે. 

6. રજીસ્ટ્રેશન મ ટેની અંનિમ િ રીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2019 છે.    
7. ર્ીમ ઇવેન્ર્ના રજીસ્રેશન છી વધ ુમારહતી મારે્ સ્કૂ એક મીરર્િંગનુાં આયોજન નક્કી કરે રદવસે કરશે.  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

વ્યક્તિગિ રમિ મ ટે રજીસ્ટ્રેશન 
માતાનુાં નામ:____________________________તતાનુાં નામ : ____________________________ 
 1. રે્બ રે્તનસ       1. રે્બ રે્તનસ  

2. બેડતમન્ર્ન       2. બેડતમન્ર્ન  
3. ચેસ        3. ચેસ  

(જેમ ાં ભ ગ ેવ  ઇચ્છિ  હો એવી કોઈણ બે ગેમ્સમ ાં ટીક કરો) 
________________________________________________________________________________________________ 

વ્યક્તિગિ રમિ મ ટે રજીસ્ટ્રેશન 
માતાનુાં નામ:____________________________તતાનુાં નામ : ____________________________ 
 

 1. વૉીબૉ (6 ખેાડીઓ)     1. વૉીબૉ (6 ખેાડીઓ) 
2. રિકેર્ (11 ખેાડીઓ)      2. રિકેર્ (11 ખેાડીઓ) 
3. હને્ડબો  (7 ખેાડીઓ)     3. હને્ડબો  (7 ખેાડીઓ)  

(જેમ ાં ભ ગ ેવ  ઇચ્છિ  હો એ ગેમમ ાં ટીક કરો)  
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