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 2018בכדורשת  7 -ה טורניר הבינלאומיה

 רישום הלינמידע ו

 

 תנאים לרישום .1

 .שחקניות 8של לפחות  השתתפות קבוצה תובטח רק לאחר קבלת דמי האירוח במלואם

 .מים של השחקניותקבלת התשלומול צוות הרישום את ראש הקבוצה אחראית לוודא 

 הרישום על בסיס "כל הקודמת זוכה".

 מלא. שיצטרפו באיחור לחדר, ישלמו תשלום שחקניותאין לערבב ימי הגעה שונים בחדר אחד. 

 10.1.18 -וייסגר ב 9:00בשעה  10.12.17 -יפתח בהקבוצתי והאישי רישום ה . 

 

 הנחיות לרישום קבוצה .2

  ותבצע תשלום דמי רישום 2018תירשם במערכת באמצעות טופס רישום קבוצה לאילת קבוצה ,
 .₪ 800בסך  בכרטיס אשראי בלבד() קבוצתיים

  הקבוצה תסומן כרשומה לטורניר ואז יתאפשר רישום השחקניות, הטופס והתשלוםעם קבלת. 
 בעת מילוי הטופס יש לציין:

 פרטי ראש הקבוצה )לרוב הפרטים יושלמו לאחר הזיהוי( •

 שם הקבוצה •

 מספר שחקניות הצפויות להשתתף •

 בהמשך"שיבוץ למשחקים" ראי  – ימי המשחקים המועדפים •

 האם מעוניינות במשחקים חופשיים בחוף •

 ביצוע התשלום. הקבלה תישלח למייל שיצוין בעמוד התשלוםעם שליחת הטופס תעשה הפניה ל. 

  רישום על השלמת אישור ה. 9:00-16:00 ',ה-'תבוצע בימים א הקבוצהבדיקת השלמת רישום
 .ישלח במיילהקבוצה 

 

 שחקניתהנחיות לרישום  .3

 שום שחקניות לקבוצה יתאפשר רק לאחר אישור הרשמת הקבוצה ע"י צוות הרישום.רי 

 תשלום דמי האירוח בהתאם לתעריפים רישום ו ובצעיוכן המאמן / המלווה הקבוצה ת וכל שחקני
 .2018באמצעות טופס רישום שחקניות לאילת  יםמהמפורס

  לתעריפים המפורסמים וכן ₪  300בתוספת של חויב ת איגוד הכדורשתרשומה בשחקנית שאינה
בדיקה רפואית ג אישור יהצל לתקופת הטורניר. כמו כן, עליה₪  100בסך  תאונות אישיותבביטוח 

ואישור הבדיקות יצורף בעת  בעת התשלום עבור האירוח ישולמובמכון מורשה. דמי הביטוח 
 הרשמת השחקנית.

 :בעת מילוי הטופס השחקנית / המאמן / המלווה 

 את הפרטים האישיים )לרוב הפרטים יושלמו לאחר הזיהוי(ציין י •

 תסמן האם זו שחקנית או מאמן/מלווה •

 תבחר את הקבוצה אליה נרשמת •

 תבחר את סוג החדר •

 החולצהתציין את מידת  •

 .עם שליחת הטופס תעשה הפניה לביצוע התשלום. הקבלה תישלח למייל שיצוין בעמוד התשלום 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 תעריפים .4

 :במלון מג'יק פאלאס )ברמת חצי פנסיון( תעריפי האירוח לשחקנית

 ₪ 1720ימים ה' עד שבת:  ₪ 1910ימים ד' עד שבת:  בחדר זוגי

 ₪ 1515ימים ה' עד שבת:  ₪ 1625ימים ד' עד שבת:  4 -או ל 3 -חדר ל

 לתעריפים המפורסמים.₪  250יזכה להנחה בסך  מאמן / מלווה

 שחקנית שתשתתף במשחקים כשחקנית אינה זכאית להנחה זו.-מאמנת *

 

 .לא ניתן להזמין חדרים ליחיד במלון מג'יק פאלאס

 

 :הנחה לאחר( בחדר ליחיד במלון ליאונרדו הסמוך למג'יק פאלאס, בלבדמאמן / מלווה )

 ₪ 2090ימים ה' עד שבת:  ₪ 2500ימים ד' עד שבת:  בחדר ליחיד

 

 והסעות טיסות .5

 יוחדים למשתתפי מבשיתוף עם איגוד הכדורשת מציעים טיסות ייעודיות לאילת וממנה במחירים  ישראייר – טיסות
 .אין להזמין טיסות לפני קבלת אישור לרישום הקבוצה מהאיגודהטורניר. 

 . 9:30בשעה  10.12.17 -מוקד הזמנת טיסות יפתח ב
 יסמין/נופר. – 9:30-17:00ה', -, ימים א'072-2216007טל'  –מוקד ההזמנת טיסות תעשה דרך 

 של הטיסות המוצעות:רים ומחילוח זמנים 

 
 – 14.3.18 -ד' 

 לאילת
 מחיר

 – 15.3.18 -ה' 

 לאילת
 מחיר

 – 17.3.18שבת 

 מאילת
 מחיר

 ₪ 240 21:25,  19:30,  18:00 ₪ 240 07:20 ₪ 180 12:20,  08:00 נתב"ג

 ₪ 290 19:25,  17:15  ₪ 290 08:10 ₪ 235 11:15,  08:10 שדה דב

 ₪ 370 16:45 ₪ 370 11:30 ₪ 320 11:30 חיפה

 

 הלוך וחזור ₪ 150מחיר  –חיפה / כפר סבא / תל אביב  (מותנה במינימום נוסעים)באוטובוס לאילת  ההסע .
 .יסמין/נופר – 9:30-17:00ה', -, ימים א'072-2216007הרשמה בטל' 

 

 תנאי תשלום: .6

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

יש לשלוח במייל את האסמכתא לביצוע התשלום. יש לוודא קבלת  –( 679, סניף 12בנק  454594חשבון 
 האסמכתא.

   בעת מילוי טופס הרישום ניתן לסמן זאת. עם קבלת הטופס, תישלח   –תשלום באמצעות גורם מממן לקבוצה
הקבוצה הקבוצה תסומן כרשומה לטורניר. על ראש  אז דרישת תשלום לראש הקבוצה עבור הגורם המממן, ורק 
 .1.2.18 -לדאוג לביצוע התשלום ע"י הגורם המממן לא יאוחר מ

  יש להודיע במייל על התשלום עבור אירוח המשתתפות ע"י גורם  –תשלום באמצעות גורם מממן לשחקנית
ש לציין במפורש את גובה המימון. עם קבלת ההודעה ישלחו הנחיות לרישום המשתתפות, ותישלח ימממן. 

ע"י הגורם המממן  על ראש הקבוצה לדאוג לביצוע התשלוםדרישת תשלום לראש הקבוצה עבור הגורם המממן. 
 .1.2.18 -לא יאוחר מ

 

  



 
 

 

 

 שיבוץ למשחקים .7

 ועל פי שיקוליה דת המשחקיםהשיבוץ למסלולים ולימי המשחקים יעשה ע"י וע. 

 .לוחות המשחקים יפורסמו באתר האיגוד ובאפליקציה לקראת תחילת הטורניר 

 :בעת רישום קבוצה, ראש הקבוצה תציין ימים/מסלולים מועדפים לפי 

 יומי-מסלול דו 

  ה' בוקר + שבתיום 

  ה' צהרים + שבתיום 

  ו' בוקר + שבתיום 

  ו' צהרים + שבתיום 

  ייקבע בהמשך( -ו' )בוקר או אחה"צ יום ה' בוקר + יום 

  ייקבע בהמשך( -ו' )בוקר או אחה"צ יום ה' צהרים + יום 

 יומי-מסלול חד 

  ה' בוקריום 

  ייקבע בהמשך( -ו' )בוקר או צהרים או אחה"צ יום 

  לפני תחילת המשחקים של הקבוצה. שעות 3באחריות הקבוצה לדאוג להימצאות השחקניות במלון לפחות 

 

 נהלי ביטולים .8

 ביטול רישום קבוצה: 

  מכל סיבה שהיא. במקרה של ביטול הרשמה לא יוחזרודמי הרישום הקבוצתיים 

 .לא תינתן אפשרות להעביר את דמי ההרשמה לקבוצה אחרת 

  1.2.18מן( עד לתאריך מ)גם במקרה של גורם משל כל שחקניות הקבוצה קבוצה שלא השלימה תשלום מלא 
 .הרשמתה תבוטל ולא יוחזרו לה דמי הרישום

  רישום שחקניתביטול: 

 שחקניות בקבוצה. 8ירידה ממינימום של  לא יתאפשר ביטול רישום שחקנית שמשמעותו 

 

 שחקנית ל גובה ההחזר מועד הביטול

 ₪ 50החזר מלא בניכוי  1.2.18עד 

 50%החזר  1.3.18עד 

 אין החזרים 1.3.18לאחר 

 

  על הודעת הביטול להגיע אלינו במייל kadureshet.rishum@gmail.com . 
 התאריך הקובע הינו מועד קבלת ההודעה.

  טורניר. במקרה של העברה בנקאית או תשלום על ידי גורם שלישי יש שולמו דמי הבו החזרים יבוצעו לכרטיס האשראי
 kadureshet.rishum@gmail.com  הכספים במיילצוות לתאם ההחזר עם 

 

 פניות לצוות אילת .9

 info.catchball@gmail.com  סער אמיר - רכזת הטורניר

 בכל הקשור לרישום, תשלום, מועדי הגעה, חדרים וכו' kadureshet.rishum@gmail.com שירי פרינץ  -  הרישוםרכזת 

בכל הקשור לשיבוץ למסלולים, לבתים, למשחקים  kadureshet.games@gmail.com  שלמה ברוטמן -ועדת משחקים 
 באולמות ובחוף, הסעות באילת וכו'
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