
ចាបទ់ទលួច ុះឈ ម្ ុះ ពីឥឡូវឈ ុះរហូតដល់ថ្ងៃទី០២ ខែក ម្ភៈ ២០២៣ / Now till 02 February, 2023

  ១០ គ.ម្ ប្បណាំងរត់ ប រស/នារ ី ចាបពី់១៣ឆ្ន ាំឈឡើង ២៥ ដ ល្លា រ ១៥ ដ ល្លា រ
  10km Race Men/Women 13yrs/Over USD 25.00 USD 15.00

   ០៤គ.ម្  លកខណៈប្គួសារ ប រស/នារ ី ទូឈៅ ១៥ ដ ល្លា រ ១០ ដ ល្លា រ
   04km Fun Run Adult/Kid Open USD 15.00 USD 10.00

   រាល់កីឡាករ-កីឡាការនីិទាំងអស់ត្រូវបង្ហា ញការ ឬលិខិរបញ្ជា ក់ពីការចាក់វ៉ា ក់សាំងមុនពពលចូលកន្នែងពរៀបចាំកមមវធីិ

នាម្ប្តកូល / Last Name : នាម្ែាួ  / First Name:

សញ្ជា តិ / Nationality: ឈេទ / Gender: អាយ  / Age:

ទូរស័ពទឈលែ / Telephone: អ ីខម្ល / E-mail:

អាសយដ្ឋា   / Address in Cambodia:

ប្បវតតិស ែភាពសឈងខប / Medial History:
ទាំនាកទ់ាំ ងបនាទ  (់អនកជិតដិត) /Emergency Contact: ទូរស័ពទឈលែ / Telephone:

សូម្ឈប្ជើសឈរ ើសទាំហាំអាវយឺត/ XS S M L XL XXL

Please circle of one your T-Shirt Size

ឈតើអនកដឹងអាំពីទិវារតប់្បណាំងឈដើម្បសី្រសតី ឈដ្ឋយរឈបៀបណ?
How did you know the Phnom Penh woman's day run event?

  ែិតបណ័ណ  /Brochure ម្តិតេកិ័ត/Friend ឈហេសប ក/Facebook ឈសេងៗ/Other

      ែ្ ាំសូម្បញ្ជា កថ់ា  ែ្ ាំមា ស ែភាពលអប្គបប់្ា ឈ់ដើម្បចូីលរមួ្ប្បកួត ប្ពម្ទាំងទទួលែ សប្តូវចាំឈ ុះហា ិេយ័ផ្ទទ ល់ែាួ  ឈហើយអនកឈរៀបចាំកម្មវធីិ ឹងម្ ិប្តូវ
ទទួលែ សប្តូវចាំឈ ុះហា ិេយ័ឈសេងៗខដលអាច ឹងឈកើតមា ឈលើរូបែ្ ាំដូចជា ការរងរបសួ, បាតប់ងស់ាម រតី, ឬប្បការណម្យួខដលឈកើតឈឡើងជាយថាឈហត 

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. 

ហតថឈលខា  ិងឈ ម្ ុះ/Signature with Name: កាលបរឈិចេទ/Date:

សូម្យកវកិយ័បប្ត  ឬច ងស ាឹកខដលមា ឈ ម្ ុះរបស់អនកបនាទ បពី់បា ច ុះរចួ ឈដើម្បទីទួលយកអាវ  ិងឈលែ ករ់តត់ាម្អាសយដ្ឋា  ខាងឈប្កាម្៖
Please kindly present this confirmation to our staff to collect your race pack (T-shirt and Race Number) at Race Pack Collection

Spot as below mentioned:

ទីតាំងទទួលយកសាំម្ភា រៈររ់/Race Pack Collection Spot Category Start time

ទីតាាំង/Location              : សួ ចារវតតបទ ម្វតី / Botum Pagoda Park
ឈពលឈវល្ល/Date & Time   : 06-07 March,2023@ 9:00AM-5:00PM ១០ គ.ម្/ 10Km 6:15AM

ទូរស័ពទ/Telephone          : 015 213 525 |069 213 525 ០៤គ.ម្ / 04Km 6:25AM

ឈ ម្ ុះកីឡាករ/Runner Name:

សញ្ជា តិ/Nationality           : អាយ /Age: ឈេទ/Gender: អាវយឺត/T-shirt size:

យល់ប្ពម្/Approved by     : កាលបរឈិចេទ/Date: ប្បាកប់ា បង/់Payment Status:

ឈគហទាំពរ័/Website

Note: All participans should arrive at the start line at least 30mn before the start time.

បែែែទនៃការច ុះឈ ្មុះ/Registration Form Official Code:

ព័ត៌មាៃសឈខេែ / Participant Information

សេចក្ដបី្រកាេ/Declaration

**All registration fee are non-refundable, non-transferable to another competitor or other events**

ចុងេន្លកឹ្រញ្ជា ក់្ការចុុះស ម្ ុះ/Confirmation Sheet Official Code:

Distance                  Gender             Ages                Expatriate        Cambodian




