04 November 2016
Dear Parents,
RE: Bromsgrove Sports Academy - Chelsea Football Academy
I am delighted to announce that following discussions earlier in the school year,
Chelsea Football Club will be running the Football Academy, here at
Bromsgrove.
This is a great opportunity for our students to be exposed to coaching by some
of the very best and most highly regarded football coaches in the country. All of
who have undergone training with Chelsea Football Club and have to meet the
expected standards of one of Europe’s most prestigious club’s.
The cost for the football academy will be THB 500 per session payable to the
school finance office (there will be 3 sessions before Christmas). Please be
aware that in order to comply with Chelsea Football Club Foundation
regulations, numbers will be limited and places in the academy will only be
confirmed once payment has been made.
Training sessions will start on Monday 14 November running from 3.00pm until
4.00pm.
Please do not hesitate to contact me if you have any questions at
edye@bromsgrove.ac.th.
Kind regards

Elliot Dye
Director of Sport and Enrichment
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Please complete and return the following slip and return directly to Mr
Dye, or via K Tokyo in the Student Information Centre, DJ Building
Student Name: ______________________________ Year Group: _________
Student will need to have paid in advance directly with the finance office before
they are able to participate in an academy - a receipt showing full payment will
need to be submitted to the coach at the start of the first official session (not the
trial session).
Signed: ___________________________________ Date: ______________

04 พฤศจิกายน 2559
เรี ยน ท่านผูป้ กครอง
เรือง กิจกรรมบรอมส์ โกรฟสปอร์ ตอะคาเดมี – Chelsea Football Academy
ข้าพเจ้ามีความยินดีทีจะเรี ยนแจ้งให้ทา่ นทราบว่า จากการพูดคุยก่อนหน้านี'ในเรื องของ เชลซีฟุตบอลคลับ
ซึงจะจัดขึ'น ณ โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
กิจกรรมครั'งนี'ถือเป็ นโอกาสทีดีสาํ หรับนักเรี ยนของเรา ทีจะได้ฝึกฝนและเรี ยนรู้เทคนิคต่างๆ จากโค้ชทีมี
ความชํานาญและเป็ นทียอมรับในวงการฟุตบอลในระดับประเทศ ซึงผูท้ ได้
ี ผ่านการฝึ กอบรมจากทาง เชล
ซีฟุตบอลคลับนั'น เป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตาฐานของสโมสรทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของยุโรป
สําหรับการเข้าร่ วมในชมรมฟุตบอลมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อ 1 คาบเรี ยน โดยสามารถชําระเงินได้ที ฝ่ าย
การเงินของโรงเรี ยน (จะมี 3 คาบเรี ยนก่อนคริ สต์มาส) และขอเรี ยนแจ้งให้ทราบว่าเพือให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของทางเชลซีฟตุ บอลคลับ สามารถรับนักเรี ยนได้ในจํานวนจํากัด และจะสํารองทีเรี ยนให้
นักเรี ยนทีชําระค่าใช้จ่ายแล้วเท่านั'น
โดยเริ มเรี ยนในวันจันทร์ที 14 พฤศจิกายนตั'งแต่เวลา 15.00-16.00 น.
หากท่านผูป้ กครองมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อได้ที edye@bromsgrove.ac.th.
ด้วยความเคารพอย่างสูง

มิสเตอร์เอเลียต ดายย์
หัวหน้าฝ่ ายกีฬาและสันทนาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุณากรอกใบตอบรับและนําส่ งคืนทีมิสเตอร์ ดายย์ หรือ มิสโตเกียว ได้ทีห้อง SIC ตึก DJ
ชือนักเรี ยน______________________________________________________ชั'นปี ________________
นักเรี ยนจะต้องชําระค่าใช้จ่ายกับทางการเงินก่อนทีจะเข้าร่ วมกิจกรรม
เรี ยนแรก (ทีไม่ใช่คาบทดลองเรี ยน)

และนําใบเสร็ จมาแสดงในคาบ

ลงชือ: _______________________________________________ วันที: _________________________

