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育達科技大學室外籃排球場管理要點
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH TRONG VIỆC QUẢN LÝ SÂ N BÓ NG CHUYỀN NGOÀ I TRỜI CỦA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT DỤC ĐẠT
中華民國 89 年 12 月 28 日八十九學年第一學期學生事務會議通過

Thông qua Hội nghị sinh viên của học kỳ đầu tiên năm học 89 Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày 28
tháng 12 năm 1989
中華民國 91 年 7 月 10 日九十學年第二學期七月份行政會議修正

Sửa đổi Hội nghị hành chính của Hội Đồng Điều Hành tháng 7,học kỳ thứ hai năm học 90 Cộng Hòa
Trung Quốc vào ngày 10 tháng 7 năm 1991
中華民國 93 年 6 月 2 日九十二學年第二學期第六次行政會議修正

Sửa đổi Hội nghị hành chính lần thứ sáu năm học 90 học kỳ thứ2, Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày 2
tháng 6 năm 1993
中華民國 93 年 9 月 7 日九十三學年度第一學期第五次學務處處務會議修正

Sửa đổi Hội nghị học vụ lần thứ năm năm học 93 học kỳ đầu tiên,Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày 7
tháng 9 năm 1993
中華民國 96 年 5 月 16 日育亞(學務)字第 0960002466 號令公布

Công bố số 0960002466,YUYA(Học vụ) Cộng Hòa Trung Quốc ngay2 tháng 5 năm 1996
中華民國 102 年 9 月 9 日一 0 二學年度第一學期第一次室務會議修正

Sửa đổi họp phòng học vụ lần đầu tiên kỳ học đầu tiên năm học 102, Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày
9 tháng 9,102
中華民國 105 年 10 月 11 日一○五學年第一次學生事務會議修正

Sửa đổi họp phòng học vụ lần đầu tiên kỳ học đầu tiên năm học 105, Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày
11 tháng 10,105
中華民國 105 年 10 月 25 日育亞(學務)字第 1050009436 號令發布

Sửa đổi cuộc họp công tác sinh viên lần 1 năm học 105, Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày 25 tháng
10,105,YAYA(học vụ) số 1050009436
一、
育達科技大學（下稱本校）為發揮室外籃排球場使用效益，特依據本校運動場館及設
施管理辦法第 6 條制定本要點。
1. Đại học Khoa Học Kỹ Thuật YUDA để phát triển lợi ích của sân bóng rổ ngoài trời,dựa trên các
địa điểm thể thao và các biện pháp quản lý cơ sở vật chất của trường Điều 6 .
二、室外籃排球場使用規範如下：
2. Nội quy của sân bóng chuyền ngoài trời:

（一）場內設備、籃排球網，須愛護使用。
Cần sử dụng các thiết bị trong nhà và lưới bóng chuyền trong nhà.
（二）各種器材未經授課教師或管理專人指示時，不可隨意移動。
(2) Tất cả các loại thiết bị không được tự do di chuyển mà không có sự hướng dẫn của người

hướng dẫn hoặc nhân viên viên quản lý

（三）籃球網破損時，應向學生事務處體育衛生組反應，學生事務處體育衛生組得隨時更
換。
Khi lưới bóng rổ bị hỏng, hướng dẫn sinh viên phản ánh phòng học vụ bộ phận Thể dục để thay
đổi lưới mới.
（四）禁止穿著硬底鞋及釘鞋進入，並嚴禁車輛、動物或攜帶危險物品進入場內。
Cấm mang giày đế cứng và giày có gai,nghiêm cấm xe cộ động vật hoặc hàng hóa nguy hiểm
đi vào trong sân
（五） 請穿著適當之運動服裝及運動鞋進入場內。
Vui lòng mang những đôi giày thích hợp và giày thể thao thích hợp vào sân.
（六）請善盡場地設施、整潔的維護責任，如有損壞情形時，應負復原或賠償之責。
Cố gắng bảo đảm các thiết bị gọn gàng,nếu có bất kỳ thiệt hại nào, bạn phải chịu trách nhiệm
thu hồi hoặc bồi thường.
（七）開放時間由管理單位另行公告之。
Giờ mở cửa sẽ do đơn vị quản lý công bố riêng
（八）場地之使用概況，由管理單位公告之。
Những vấn đề về việc sử dụng địa điểm sân sẽ do đơn vị quản lý công bố riêng
三、若經規勸仍未能遵守本場館規範者，以停權議處，情節嚴重者，報請校規處分。
3.Nếu không tuân thủ theo các quy định trên,thìsẽ bị xử phạt dựa theo tình trạng nghiêm trọng của tình
huống.

四、本要點未規定事項依本校運動場館及設施管理辦法辦理。
4. Các vấn đề không được chỉ định trong phần này được xử lý theo các địa điểm thể thao và phương thức quản
lý cơ sở vật chất của trường.

五、本要點經學生事務委員會議通過，自發布日實施。
5. Điểm này đã được phê duyệt bởi Ủy ban Công tác Sinh viên và được thực hiện kể từ ngày phát hành.

