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Họ và tên:
CMND:                                    Ngày/ tháng/ năm cấp CMND:
Ngày/ tháng/ năm  sinh:          Tháng/ năm bắt đầu tập gym:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:           Nghề nghiệp:
Email:       Facebook:

Kính gửi: ông DUY NGUYỄN và tập thể thành viên THOL FANPAGE
I. Giới thiệu bản thân:

II. Nguyện vọng:
    Thông qua tìm hiểu trên internet và bạn bè giới thiệu, thông qua trang thông tin điện tử  
www.thehinhonline.com.vn và kênh truyền thông xã hội www.youtube.com/TheHinhOnline tôi được 
biết group này nằm dưới sự quản lý của công ty TNHH TM BBT và phát triển theo phương châm 
Gymer Tri Thức, là môi trường thích hợp lý tưởng để rèn đức luyện tài trở thành 1 gymer thật sự hữu 
ích cho gia đình và xã hội. Do đó, tôi hi vọng ông Duy Nguyễn và tập thể thành viên của Fan Page 
có thể mở rộng vòng tay chấp nhận tôi trở thành thành viên mới của hội như là 1 phần không thể 
tách rời của tập thể chúng ta. Nếu được nhận, tôi xin hứa cống hiến hết sức mình để giúp đỡ anh 
em, cũng như trau dồi đóng góp, sẻ chia những điều thiết thực trong cuộc sống, lắng nghe sửa 
chữa sai lầm, dần hoàn thiện mình để xứng đáng với con người gymer thời đại mới, gymer THOL.

III. Điều lệ Fanpage: 
     Tôi chấp nhận mọi quyết định của tập thể nếu vi phạm nội quy chung của Fan Page, có những 
hành vi ứng xử vi phạm đạo đức, tôn giáo, chính trị, luật pháp nước CHXNCN VN, gây kích động, 
chia rẽ mục đích xấu, xúc phạm đến lợi ích của tập thể, cá nhân gây tổn thất về mặt uy tín, thiệt 
hại kinh tế, tinh thần của các tổ chức cá nhân đó, thờ ơ trước sự tấn công của các thế lực thù địch 
chống phá tập thể chúng ta. Sử dụng các sản phẩm event với mục đích kinh doanh, lừa đảo hòng 
kiếm lợi nhuận. Tôi cam kết sẽ trở thành 1 gymer đích thức không phụ lòng kỳ vọng của mọi người 
và gánh chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước hội đồng kỷ luật của THOL Fan Page.


