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 2022אילת   - אליפות ארצית בכדורשת לנערות ולילדות 

24-26/2/2022 

 מידע ונהלי רישום 

 כללי  .1

 הטורניר מיועד לילדות ונערות בקבוצות הגילאים הבאות:  −

o 'ו' -ילדות כיתות ה 

o 'ט' -נערות כיתות ז 

o 'יב'-נוער כיתות י 

 וכחלק ממשחקי איילת הבינלאומיים. הטורניר נערך בשיתוף התאחדות איילת  −

מאילת   − והחזרה  לאילת  איילת    – ההגעה  התאחדות  של  להירשםובאחריותם.  הסעות   .  מראש  יש 
 אחד לפחות.  אחראי  חשוב לציין כי הילדות אינן יכולות להתייצב להסעה ללא מלווה מבוגר

 בנות בחדר. -3 4-5האירוח במלון קלאב הוטל בחדרים של  −

 ת בטורניר ללא חבילת האירוח. לא תתאפשר השתתפו  −

 
 

 תנאים לרישום  .2

 .  31.12.21 -וייסגר ב 16.12.21 -הרישום  יפתח ב −

 .שחקניות 8השתתפות קבוצה תובטח רק לאחר קבלת דמי אירוח של לפחות   −

 המאמן/ת אחראית לוודא מול צוות הרישום את קבלת התשלומים של השחקניות.  −
 

 הנחיות לרישום קבוצה  .3

מייל בדיקת צוות הרישום, ישלח  , לאחר  2022קבוצה תירשם במערכת באמצעות טופס רישום קבוצה לאילת   −
 ניתן להתחיל לרשום את השחקניות. ורק אז המאשר זאת, 

 

 הנחיות לרישום שחקנית  .4

יבצעו רישום ותשלום דמי האירוח באמצעות טופס רישום שחקניות לאילת   − וכן המלווה  כל שחקניות הקבוצה 
2022. 

לאחר בדיקת   עם שליחת הטופס תעשה הפניה לביצוע התשלום. הקבלה תישלח למייל שיצוין בעמוד התשלום. −
הרישום ואישורו ע"י צוות הרישום, ישלח מייל המאשר את הרישום. על מנהל/ת הקבוצה לוודא השלמת הרישום  

 של השחקניות. 
 

 תעריפי המשתתפות  .5

 מחיר למשתתפת  סוג חדר 

 ₪  1560 בנות בחדר 3

 ₪    1470 בנות בחדר 4

 ₪ 1390 בנות בחדר 5

 

 ₪ לתעריפים המפורסמים.   250* מלווה יזכה להנחה בסך 

 . לא תחויב בתשלום –שחקניות בחדר  3-4* המאמנת של הקבוצה בחדר עם 
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 תנאי תשלום .6

תשלומים בצ'קים או במזומן.  תשלום דמי האירוח יעשה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית. לא יתקבלו   −
תשלומים. תשלומים הנעשים בהעברה בנקאית )לפקודת חשבון   5עד    –למשלמות באמצעות כרטיס אשראי  

שלוח במייל את האסמכתא לביצוע התשלום. יש  בצע רישום ובמקביל ליש ל  –(  559, סניף  12בנק    454597
 לוודא קבלת האסמכתא. 

 בכרטיס אשראי במעמד ביצוע הרישום עצמאית לום לבצע תשש יבמקרה של גורם מממן, גם  −
לכרטיס האשראי ממנו בוצע  יבצע החזר , האיגוד גורם המממןבפועל של  התשלום ולאחר שיתקבל 

 העצמאי. התשלום  

טופס   comsport.-Lital@icfלצורך קבלת דרישת תשלום עבור הגורם המממן, יש לשלוח למייל 

 .  תחייבות חתום ע"י הגורם המממן )טופס התחייבות להורדה באתר(ה
 , אך כאמור גם במצב זה לאחר קבלת טופס ההתחייבות, האיגוד ינפיק דרישת תשלום

 ללא תשלום בפועל לא יאושר הרישום. . יש לבצע תשלום עצמאי בכרטיס אשראי
 

 

 נהלי ביטולים  .7

 ביטול רישום קבוצה −

o   טורניר בעקבות תקנות הקורונה, יוחזרו מלוא דמי רישום שחקנית  קיומו של כל הבמקרה של ביטול
 ששולמו. 

של כל שחקניות הקבוצה )גם במקרה של גורם מממן( עד  בפועל קבוצה שלא השלימה תשלום מלא  •
 הרשמתה תבוטל ולא יוחזרו לה דמי הרישום. 04.01.2022לתאריך 

 ביטול רישום שחקנית −

 גובה ההחזר לשחקנית   מועד הביטול

 ₪  50החזר מלא בניכוי  04.01.2022עד 

 75%החזר   10.01.2022עד 

 אין החזרים  10.01.2022לאחר 

 

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

 

 lital@icf-sport.comעל הודעת הביטול להגיע אלינו במייל אך ורק על ידי מנהל/ת הקבוצה:   −

 .התאריך הקובע להחזרי הביטול הינו מועד קבלת הודעת הביטול −

 בפועל יהיה לאחר הטורניר.ביצוע ההחזר  −
 

 אירוח  .8

 . 16:00החל מהשעה   24.02.22 -קבלת חדרים במלון ביום חמישי ה −

 הארוחות בחבילת המשחקים מיום חמישי:  −

 יום חמישי ארוחת ערב במלון

 יום שישי ארוחת בוקר במלון 

 יום שישי ארוחת צהריים )יתכן חמגשית/כריך(

 יום שישי ארוחת ערב במלון

 בוקר במלון  יום שבת ארוחת

 יום שבת ארוחת צהריים )יתכן חמגשית/כריך(
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 הנחיות קורונה חשובות:  .9
 .חיות משרדי הבריאות והספורטהנכל הפעילויות ייערכו עפ"י 

 : אים הבאיםתנס למלון אך ורק עפ"י הלהיכנתן להשתתף בתחרויות וני
 )ים ומחלימיםנקרי, מחוס ( לבעלי תו ירוק - 16א. מעל גיל  

      יסה למלון כנשעות מרגע קבלת תוצאת הבדיקה ועד ה 48למציגים בדיקה שלילית   - 16מתחת לגיל  ב. 
 .ה(סיעה לאילת בטווח הבדיקנ)יש לקחת בחשבון את ה     
  .י יום שלישינלא להיבדק לפ -מגיעים ביום חמישי ה :בהתאם לכך     
 . יש לקחת בחשבון את זמן הגעת התוצאה     
 ינה על הוריו.האחריות להחזרתו מאילת לביתו ה -ו עומד בכללים אלו נגיע משתתף שאיככל שיג.   

 יות משרד הבריאות והספורט הנחות בהתאם לנכון ליום הוצאת המכתב ועשוי להשתהלן נל הרשום לד.  כ
 .וינכם כמובן על כל שינעדכ. נהנהקורובנושא       
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