បែែែទនៃការចុះឈ្មុះ(Registration Form)

ចាប់ទទួ លចុះឈ្មុះ
ចម្ងាយរត់ (Distance)

២១គ.ម ពាក់កណ្ត
ា លម៉ារ៉ា តុង
Half Marathon (21km)
១០គ.ម
10km Race

Offical Code:

ពីឥឡវឈន្ុះរហូ
តែល់ថ្ងាទី២៤តលា២០២២/ now-24 Oct' 2022
ូ
ប្បឈេទ(Category)

បុរស/នារ ី

Male/Female
បុរស/នារ ី

Men/Women

អាយ (Ages)

ជន្ជាតិ ដខមរ/Cambodian

Now-29 July'22

ចាប់ពី១៦ឆ្នឡាំ

ើង

ចាប់ពី១៣ឆ្នឡាំ

ើង

16yrs to Up
13yrs to Up

30 July-24 Oct'22

២២ ដុ ល្លារ

២៧ ដុ ល្លារ

USD 22.00

USD 27.00

១៥ ដុ ល្លារ

២០ ដុ ល្លារ

USD 15.00

០៥គ.ម

ចាស់&ឡកេង

ទូឡៅ

១០ ដុ ល្លារ

05km

Adult/Kid

Open

USD 10.00

០៣គ.ម លកខណៈគ្គួសារ

ចាស់&ឡកេង

ទូឡៅ

03km Fun Run

Adult/Kid

Open

USD 20.00
១៥ ដុ ល្លារ
USD 15.00

៥ ដុ ល្លារ

៧ ដុ ល្លារ

USD 5.00

USD 7.00

All participants must show vaccination card when take the race pack and before running
Received By:

ព័ត៌មាៃសឈខេែអ្នកចូលរួមរត់ (Participants information)
នាមគ្តកូល (អកសរឡាតាំង):

នាមខ្ាួន (អកសរឡាតាំង)

សញ្ជាតិ / Nationality:

ឡេទ / Gender:

អាយុ/Age:

ទូរស័ពឡទ លខ្ / Telephone:

មុខ្ងារ/Occupation:

អុសី ម៉ាល / E-mail:

អាសយដ្ឋាន / Address:
គ្បវតាស
ិ ុ ខ្ភាពសឡងខប / Medical History:

កាំណត់គ្តចុងឡគ្ោយបាំផុត /Latest time record:

ឡលខ្ទាំនាក់ទាំនងបនាទន់(គ្គួសារ) /Emergency Contact:
សូ មឡគ្រើសឡរសទាំ
ហាំអាវយឺត:
ើ

ទូរស័ ពឡទ លខ្ / *Telephone:
XS

S

M

L



XL

XXL

Please circle of one your T-Shirt Size:
ឡតើអក
ន ដឹងទិវារត់គ្បណ្តាំងពាក់កណ្ត
ា លម៉ារ៉ា តុងឡនេះឡដ្ឋយរឡបៀបណ្ត?/ How did you know this event?
ខ្ត
ិ ប័ណណ /Brochure

មិត្តេ័ក
្ដ
ិ /Friend

ោសសត/Newspaper

ឡគហទាំពរ័ /Website

ឡផសងៗឡទៀត

ឈសចកដីប្ែកាស (Declaration)
ខ្្ុស
ាំ ូ មបញ្ជាក់ថា ខ្្ុម
ាំ នសុ ខ្ភាពលអគ្គប់គ្ាន់ឡដើមបគ្ី បកួតគ្ពមទាំងយល់ចាស់ ថាខ្្ុច
ាំ ូលរួមឡដ្ឋយទទួលខ្ុសគ្តូវចាំឡពាេះហានេ
័ ផ្ទទល់ខ្ួនឡហ
ា
ិ ីនឹងមន
ិ យ
ើយអនកឡរៀបចាំកមេវធ
ិ គ្តូវ
ទទួលខ្ុសគ្តូវចាំឡពាេះហានេ
័ ឡផសងៗសដលអាចនឹងឡកើតមនឡលើរូបខ្្ុដ
ាំ ូចជា ោររងរបួស ,បាត់បង់សាេរតី ឬគ្បោរណ្តមួយសដលឡកើតឡ ើងជាយថាឡហតុកុ ងគ្ព
ន
ា រណ៍ឡនេះ។
ិ យ
ឹតិោ

I certify that I am medically fit to compete and fully understand that I enter at my own risk and organizers will not be responsible
for any injury, illness of loss, during or as a result of the event.
ហត្ថលេខា និងល្មោះ/Signature with name:
ថៃ្ងទី/Date:

ចខសៃលឹកែញ្ជ
ា ក់ការចុះឈ្មុះ (Registration Confirmation sheet)

Official Code:

សូមយកវ ិកកយបប្តឬចងសន្លឹកដែលម្ងន្ឈ្មុះរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីបាន្ចុះឈ្មុះរួចឈែើមបីទទួ លយកអាវន្ិ ងឈលខពាក់រត់ តាមអាសយដ្ឋាន្ខាងឈប្ោម៖

Please kindly present this confirmation to our staff to collect your race kit at Expo Site (Race Kit Collection) as below mentioned:
Race Category

ទីតាំងយកលេខនិងសម្ភារៈ(Race Package Collection Spot)

ទី តាាំង/Location

អាសយដ្ឋាន្/Address
ឈពលឈវលា/Date&Time

: អងគរ មិរាខេ(Angkor Miracle Resort & Spa)

Start time

២១គ.ម/Half Marathon

05:30AM

០៥គ.ម/05km

06:00AM

១០គ.ម/10Km Race

: ផ្លូវជាតិឈលខ6អាសង្កកត់ស្សដង៉ែប្កុងឈសៀមរាប

: 02-ធ្នូ, 2022 @0900am-1800pm (Friday)

: 03-ធ្នូ, 2022 @0900am-20:00pm (Saturday )

០៣គ.ម/03km Fun Run

05:45AM

06:10AM

ឈលខទាំ ន្ទក់ទាំន្ង/Contact No: 015 213 525 | 069 213 525

All participants must show vaccination card when take the race pack and before running
Note: All participats should arrive at the start line at least 30mn before the start time.

ឈ្មុះអ្នកចូ លរួម/Participant Name:
សញ្ជ
ា តិ/Nationality:

អាយ/Age:

យល់ប្ពម/Approved by:

ោលបរ ិឈចេទ/Date:

ឈេទ/ Gender:

អាវយឺត/ T-shirt size:

ប្បាក់ បាន្បង់ /Total amount charged USD:

**All registration fees non-refundable, non-transferable to another competitor, non-transferable to other events**

