עודכן ב19/11/2019 -

הטורניר הבינלאומי ה 9 -בכדורשת 2020
מידע ונהלי רישום
 .1כללי
−
−
−
−

הטורניר פתוח לרישום לשחקניות הכדורשת חברות באיגוד הכדורשת הישראלי ,ילידות עד וכולל שנת .1995
ההגעה לאילת והחזרה מאילת – עצמאית .האיגוד ידאג להסעת הקבוצות באילת מהמלון למוקדי הפעילות
ובחזרה.
האירוח הינו במלון קלאב הוטל במתכונת "חצי פנסיון" – ראו פירוט בהמשך.
לא תתאפשר השתתפות בטורניר ללא חבילת האירוח.

 .2תנאים לרישום
−
−
−
−

הרישום יפתח ב 17/11/19 -וייסגר ב.19/12/2019 -
השתתפות קבוצה תובטח רק לאחר קבלת חבילת האירוח של לפחות  8שחקניות.
ראש הקבוצה אחראית לוודא באמצעות מערכת לוגליג את קבלת התשלומים של השחקניות ,וכן אישורן
למשחקים באפליקציה.
אין לערבב ימי הגעה שונים בחדר אחד .שחקניות שיצטרפו באיחור לחדר ,ישלמו תשלום מלא.

 .3הנחיות לרישום קבוצה
−
−

−
−

קבוצה תירשם במערכת באמצעות טופס רישום קבוצה לאילת  ,2020ותבצע תשלום דמי רישום קבוצתיים
(בכרטיס אשראי בלבד) בסך .₪ 800
בעת מילוי הטופס יש לציין:
• פרטי ראש הקבוצה (לרוב הפרטים יושלמו לאחר הזיהוי)
• שם הקבוצה
• אפשרות לשחק בשבת
• בחירת כמות וסוג החדרים – הבחירה מחייבת את הקבוצה (כל שינוי לאחר ה19/12/2019 -
מותנה באישור המלון וכרוך בעלויות נוספות)
עם שליחת הטופס תופני לביצוע התשלום .הקבלה תישלח למייל שיצוין בעמוד התשלום.
בדיקת השלמת רישום הקבוצה ע"י צוות הרישום תבוצע בימים א'-ה' .9:00-16:00 ,לאחר קבלת הטופס
והתשלום ,ראש הקבוצה תקבל אישור במייל המאפשר תחילת רישום השחקניות.

 .4הנחיות לרישום שחקנית
−
−
−

−
−

כל שחקניות הקבוצה וכן המאמן/המלווה יבצעו רישום ותשלום חבילת האירוח באמצעות טופס רישום
משתתפות לאילת .2020
שחקנית שאינה חברה באיגוד הכדורשת תחויב בתוספת דמי חבר של  ₪ 45לתעריפים המפורסמים וכן
בהעלאת תמונה והצהרת בריאות.
בעת מילוי הטופס השחקנית  /המאמן  /המלווה:
• תציין את הפרטים האישיים (לרוב הפרטים יושלמו לאחר הזיהוי)
• במקרה של מאמן/מלווה – יש לציין זאת בטופס
• תבחר את הקבוצה אליה נרשמת
• תבחר את החדר בו תשובץ
** בחירת החדר מהווה התחייבות .שינוי מכל סיבה שהיא כרוך באישור מראש של צוות הרישום
ובהפרשי תשלום.
עם שליחת הטופס תעשה הפניה לביצוע התשלום .הקבלה תישלח למייל שיצוין בעמוד התשלום.
האיגוד אינו מחייב שחקניות בביטוח תאונות אישיות אולם אנו ממליצים מאד לרכוש פוליסת ביטוח
תאונות אישיות רחב ככל האפשר.
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 .5תעריפים
מחיר לשחקנית

סוג חדר
חדר ל3 -

ימים ד' עד שבת₪ 1,675 :

ימים ה' עד שבת₪ 1,565 :

חדר ל4 -

ימים ד' עד שבת₪ 1,675 :

ימים ה' עד שבת₪ 1,565 :

חדר לזוג

ימים ד' עד שבת₪ 2,170 :

ימים ה' עד שבת₪ 1,980 :

* מאמן  /מלווה יזכה להנחה בסך  ₪ 250לתעריפים המפורסמים.
* מאמנת-שחקנית שתשתתף במשחקים כשחקנית אינה זכאית להנחה זו.

 .6שיבוץ קבוצה לחדרים
הקבוצות ישובצו לחדרים בהתאם למספר המשתתפות באופן הבא ,אלא ,אם הקבוצה תבחר בחדרים לזוג
(מספר חדרים לזוג מוגבל):
מספר משתתפות

חדר ל4 -

8

2

9

חדר ל3 -

3

10

1

2

11

2

1
4

12
13

1

3

14

2

2

15

5

 .7טיסות
−
−
−

ארקיע וישראייר בשיתוף עם איגוד הכדורשת מציעים טיסות ייעודיות לאילת וממנה במחירים מיוחדים
למשתתפי הטורניר .אין להזמין טיסות לפני קבלת אישור לרישום הקבוצה מהאיגוד.
הזמנת הטיסות תיעשה ישירות מול החברות וללא אחריות של איגוד הכדורשת.
פירוט הטיסות והמחירים מוצגים בנספח.

 .8תנאי תשלום
−

−

תשלום דמי האירוח יעשה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית .לא יתקבלו תשלומים בצ'קים או
במזומן .למשלמות באמצעות כרטיס אשראי – עד  5תשלומים .תשלומים הנעשים בהעברה בנקאית (לפקודת
חשבון  454594בנק הפועלים  ,12 -סניף כפר סבא  – )679 -יש לשלוח במייל את האסמכתא לביצוע
התשלום .יש לוודא קבלת האסמכתא.
תשלום באמצעות גורם מממן לקבוצה/שחקנית – בעת ביצוע רישום הקבוצה יש לצרף טופס התחייבות
חתום ע"י הגורם המממן (להורדה באתר) .לאחר קבלת הטופס ,האיגוד ינפיק דרישת תשלום .רק אז הקבוצה
תסומן כרשומה לטורניר .על ראש הקבוצה לדאוג לביצוע התשלום ע"י הגורם המממן לא יאוחר מ-
 .19.12.2019במידה ולא יתקבל תשלום במועד על ראש הקבוצה לבצע תשלום אישי במידי ולא ,תבוטל
ההרשמה לטורניר.
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 .9נהלי ביטולים
−

ביטול רישום קבוצה
• דמי הרישום הקבוצתיים לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה מכל סיבה שהיא
• לא תינתן אפשרות להעביר את דמי ההרשמה לקבוצה אחרת
• קבוצה שלא השלימה תשלום מלא של כל המשתתפות (גם במקרה של גורם מממן) עד
לתאריך  19.12.2019הרשמתה תבוטל ולא יוחזרו לה דמי הרישום

−

ביטול רישום שחקנית
מועד הביטול

גובה ההחזר לשחקנית

עד 19.12.2019

החזר מלא בניכוי ₪ 70

עד 25.2.2020

החזר 50%
בכפוף לעמידה של הקבוצה בהתחייבות למספר
החדרים שהזמינה ובעלויות האירוח הנובעות מהביטול

לאחר 25.2.2020

אין החזרים

לתשומת לב :במקרה של שינוי בהרכב הקבוצה (הוספה או גריעה של שחקנית או מלווה) על הקבוצה
לשאת בעלויות האירוח הכרוכות בחדרים בהם תשובץ הקבוצה בעקבות השינוי.
−
−
−

על הודעת הביטול להגיע אלינו במייל אך ורק על ידי ראש הקבוצהLital@icf-sport.com :
התאריך הקובע להחזרי הביטול הינו מועד קבלת הודעת הביטול.
ביצוע ההחזר בפועל יהיה לאחר הטורניר.

מחכות שתצטרפו אלינו לחגיגה
הועד המנהל והצוות המקצועי
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נספח טיסות

חברת ארקיע
המחירים בתוקף אך ורק לחברות איגוד הכדורשת:
יום רביעי 25.03.20
יום חמישי 26.03.20
שבת 28.03.20

 מנתב"ג לאילת – ₪ 190 מנתב"ג לאילת – ₪ 235 -מאילת לנתב"ג – ₪ 235

המחירים הינם נטו לאדם לכיוון.
הזמנות יש לבצע ישירות במרכז הזמנות ארקיע בטלפון5758* :
יש לבקש בעת ביצוע ההזמנה ,תעריף מיוחד של טורניר כדורשת.
התשלום יתבצע במעמד ביצוע ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי.

חברת ישראייר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

.9

המחירים הינם ב ₪ -נטו לאדם.
המחירים כוללים  0%מע"מ .כל שינוי בחוק יגרור אחריו עדכון בהתאם.
המחירים בתוקף אך ורק לחברות איגוד הכדורשת.
ההזמנות תתבצענה באמצעות גישה לאתר רק לחברות האיגוד בקישור הבא :אתר הזמנת טיסות
ההזמנות תאושרנה על בסיס מקום פנוי בהתאם ללוח זמני הטיסות הרגיל במועדי הטיסות המצוינים.
התשלום יתבצע ישירות בכרטיס אשראי של המזמין ,בעת ביצוע ההזמנה באתר.
ביטולים או שינויים יעשו במוקד הטלפוני  03-7955777בהתאם לזמני פעילות המוקד:
ימי ראשון עד חמישי משעה  07:00עד 20:00
ימי שישי וערבי חג משעה  07:00עד 14:00
שבתות וחגים  -סגור
ביטולים/שינויים – בהתאם לנוהלי טיסות מוזלות בחברת ישראייר:
דמי ביטול ושינוי  -מעל שבוע לפני טיסה .₪ 35 -
פחות משבוע ועד שעתיים לפני טיסה .₪ 60 -
פחות משעתיים לפני טיסה  -לא ניתן לבטל או לשנות  -דמי ביטול מלאים.
ישראייר רשאית להעלות את המחירים בכל עת ובהתאם לעליית מחירי הדלק ו/או בהתאם לעליית מחירים של
משרד התחבורה.
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