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THÔNG BÁO 

Về việc lệ phí thuê hồ bơi các lớp GDTC3 tự chọn môn bơi lội 
  

Kính gửi:  - Phòng Đào tạo; 

   - Khoa Đào tạo chất lượng cao; 

   - Sinh viên đăng ký học GDTC3 tự chọn môn bơi lội. 

 

 - Căn cứ Chỉ thị số: 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 về tăng cường các giải 

pháp phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em, HS, SV;   

 - Căn cứ theo chương trình môn học Giáo dục thể chất đã được nhà trường phê 

duyệt, bơi lội là môn học thuộc học phần tự chọn (90 tiết trong tổng số 150 tiết);  

Năm học 2019-2020, Trung tâm GDTC&QP tiếp tục liên kết với Hồ bơi Trung 

tâm TDTT Quận Thủ Đức, TP.HCM để tổ chức giảng dạy chính khóa các lớp GDTC3 

tự chọn môn bơi lội cho sinh viên trong Trường.   

Các bạn sinh viên đăng ký học các lớp bơi lội lưu ý một số quy định như sau: 

- Sinh viên các lớp khối đại trà và khối CLC được quyền đăng ký tự chọn 

(không bắt buộc) các lớp học GDTC3 môn bơi lội. 

- Địa điểm học: Hồ bơi Trung tâm TDTT Q. Thủ Đức (đường Chương Dương). 

- Lệ phí trọn khóa học 30 buổi cho phí vé thuê hồ bơi (theo quy định của hồ bơi 

Trung tâm TDTT Quận Thủ Đức) là 380,000đ/SV.  

- Sinh viên tự nộp lệ phí trực tiếp cho hồ bơi Trung tâm TDTT quận Thủ Đức.  

- Nếu không có nguyện vọng học bơi, sinh viên có thể chuyển sang học các 

môn tự chọn khác thuộc học phần GDTC3. 
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