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 2019בכדורשת  8 -ה טורניר הבינלאומיה
 רישום הלינמידע ו

 

 כללי .1

 .הטורניר פתוח לרישום לכל שחקניות הכדורשת, מותנה ברישום חברות באיגוד 
  האיגוד ידאג להסעת הקבוצות מהמלון לאולם ובחזרה. עצמאית. –ההגעה לאילת והחזרה מאילת 
 ראו פירוט בהמשך. – "חצי פנסיון" במתכונתליאונרדו ריזורט מלון האירוח הינו במלון מג'יק פאלאס ו 
  תתאפשר השתתפות בטורניר ללא חבילת האירוח.לא 

 

 תנאים לרישום .2

 17.1.2019 -וייסגר ב 10.12.2018 -הרישום  יפתח ב. 
  שחקניות 8קבוצה תובטח רק לאחר קבלת דמי אירוח של לפחות השתתפות. 
  מים של השחקניותקבלת התשלומול צוות הרישום את ראש הקבוצה אחראית לוודא. 
 אין לערבב ימי הגעה שונים בחדר אחד. שחקניות שיצטרפו באיחור לחדר, ישלמו תשלום מלא. 
 לא יתאפשר פיצול קבוצה לשני בתי מלון. 

 

 לרישום קבוצההנחיות  .3

  ותבצע תשלום דמי רישום קבוצתיים )בכרטיס אשראי 2019קבוצה תירשם במערכת באמצעות טופס רישום קבוצה לאילת ,
 .לאחר קבלת הטופס והתשלום, ראש הקבוצה תקבל מייל המאפשר תחילת רישום השחקניות₪.  800בלבד( בסך 

  בעת מילוי הטופס יש לציין: 
 פרטים יושלמו לאחר הזיהוי(פרטי ראש הקבוצה )לרוב ה •
 שם הקבוצה •
קבוצות אשר לא ואפשרות לשחק בשבת ) תחילת המשחקים )התייצבות מלאה של הקבוצה(אפשרי לבחירת מועד  •

 העליון(שתתף במסלול תלא  ,שחק בשבתת
זוכה" עד על בסיס "כל הקודמת  -( 3 -בחירת המלון )מג'יק פאלאס או ליאונרדו ריזורט( וסוג החדרים ) לזוג או ל •

 גמר המלאי
 )האם מעוניינות במשחקים חופשיים בחוף ובדשא )השיבוצים ייעשו לאחר השיבוץ למסלולים •

 עם שליחת הטופס תופני לביצוע התשלום. הקבלה תישלח למייל שיצוין בעמוד התשלום. 
 'הטופס והתשלום, ראש . לאחר קבלת 9:00-16:00ה', -בדיקת השלמת רישום הקבוצה ע"י צוות הרישום תבוצע בימים א

 .הקבוצה תקבל מייל המאפשר תחילת רישום השחקניות

 

 הנחיות לרישום שחקנית .4

  2019כל שחקניות הקבוצה וכן המאמן / המלווה יבצעו רישום ותשלום דמי האירוח באמצעות טופס רישום שחקניות לאילת. 
  בשליחת תמונה והצהרת לתעריפים המפורסמים וכן ₪  35בתוספת של חויב תאיגוד הכדורשת רשומה בשחקנית שאינה

 .בריאות
 :בעת מילוי הטופס השחקנית / המאמן / המלווה 

 את הפרטים האישיים )לרוב הפרטים יושלמו לאחר הזיהוי(ציין ת •
 תסמן האם זו שחקנית או מאמן/מלווה •
 תבחר את הקבוצה אליה נרשמת •

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



 

 

 
 

 תעריפים .5

 

 ימים/תעריף ימים/תעריף המלון/חדר

 ₪ 1720ימים ה' עד שבת:  ₪ 1910ימים ד' עד שבת:  חדר לזוג –מג'יק פאלאס 

 ₪ 1515ימים ה' עד שבת:  ₪ 1625ימים ד' עד שבת:  3 -חדר ל -מג'יק פאלאס 

 ₪ 1515ימים ה' עד שבת:  ₪ 1625ד' עד שבת: ימים  חדר לזוג –ליאונרדו ריזורט 

 ₪ 2340ימים ה' עד שבת:  ₪ 2750ימים ד' עד שבת:  חדר ליחיד –ליאונרדו ריזורט 
 

 לתעריפים המפורסמים.₪  250מאמן / מלווה יזכה להנחה בסך * 

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

 ליחיד במלון מג'יק פאלאס.לא ניתן להזמין חדרים  *

 

 טיסות .6

  ארקיע וישראייר בשיתוף עם איגוד הכדורשת מציעים טיסות ייעודיות לאילת וממנה במחירים מיוחדים למשתתפי הטורניר. אין
 .להזמין טיסות לפני קבלת אישור לרישום הקבוצה מהאיגוד

  הכדורשתהזמנת הטיסות תיעשה ישירות מול החברות וללא אחריות של איגוד 

 .פירוט הטיסות והמחירים מוצגים בנספח 
 

 תנאי תשלום .7

  תשלום דמי האירוח יעשה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית. לא יתקבלו תשלומים בצ'קים או במזומן. למשלמות
( 679סניף , 12בנק  454594תשלומים. תשלומים הנעשים בהעברה בנקאית )לפקודת חשבון  5עד  –באמצעות כרטיס אשראי 

 יש לשלוח במייל את האסמכתא לביצוע התשלום. יש לוודא קבלת האסמכתא. –
   בעת מילוי טופס הרישום ניתן לסמן זאת. עם קבלת הטופס, תישלח דרישת  –תשלום באמצעות גורם מממן לקבוצה/שחקנית

ראש הקבוצה לדאוג לביצוע התשלום תשלום לראש הקבוצה עבור הגורם המממן, ורק אז הקבוצה תסומן כרשומה לטורניר. על 
. במידה ולא יתקבל תשלום במועד על ראש הקבוצה לבצע תשלום אישי במידי 31.1.2019 -ע"י הגורם המממן לא יאוחר מ
 .ולא, תבוטל הרשמתה לטורניר

 

 שיבוץ למשחקים .8

 כולה לשחק בשבתבעת רישום הקבוצה, ראש הקבוצה תציין את המועד בו קבוצתה מוכנה לתחילת משחקים והאם י. 
  יון.עלהקבוצות אשר לא ישחקו בשבת לא יוכלו להשתתף במסלול 

  אין התחייבות להתחשב בבחירה של  .הצוות המקצועי ועל פי שיקוליוהמשחקים יעשה ע"י ושעות השיבוץ למסלולים ולימי
 הקבוצה ובבקשות שיתקבלו.

  תחילת הטורנירלוחות המשחקים יפורסמו באתר האיגוד ובאפליקציה לקראת. 
 
 

  



 

 

 
 

 נהלי ביטולים .9

 ביטול רישום קבוצה 
 מכל סיבה שהיא דמי הרישום הקבוצתיים לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה •
 העביר את דמי ההרשמה לקבוצה אחרתלא תינתן אפשרות ל •
 31.1.2019קבוצה שלא השלימה תשלום מלא של כל שחקניות הקבוצה )גם במקרה של גורם מממן( עד לתאריך  •

 הרשמתה תבוטל ולא יוחזרו לה דמי הרישום
 ביטול רישום שחקנית 

 שחקנית ל גובה ההחזר מועד הביטול

 ₪ 50החזר מלא בניכוי  31.1.2019עד 

 75%החזר  28.2.2019עד 

 אין החזרים 28.2.2019לאחר 

 
מלווה( על הקבוצה לשאת בעלויות האירוח לתשומת לב: במקרה של שינוי בהרכב הקבוצה )הוספה או גריעה של שחקנית או 

 הכרוכות בחדרים בהם תשובץ הקבוצה בעקבות השינוי.
 

 אך ורק על ידי ראש הקבוצה: על הודעת הביטול להגיע אלינו במייל  lital@icf-sport.com 
 י הביטול הינו מועד קבלת הודעת הביטולהתאריך הקובע להחזר. 
 ביצוע ההחזר בפועל יהיה לאחר הטורניר. 

 
  

file:///C:/Users/user/Downloads/lital@icf-sport.com


 

 

 

 נספח טיסות חוזר רישום אילת
 

 איגוד הכדורשת ערך משא ומתן עבורכן ומציע טיסות בשעות המתאימות להגעה לטורניר במחירים נוחים.
 :ארקיעבחברת  להלן הטיסות המוצעות

 
 מחיר טיסה 'מס שעה נתיב תאריך

 אדםל₪  190 2821 0900 אילת - נתב"ג 27.03.19

 אדםל₪  190 2823 1535 אילת - נתב"ג 27.03.19

 אדםל₪  190 847 1915 אילת - נתב"ג 27.03.19

 אדםל₪  239 803 0800 אילת - שדה דב 27.03.19

 אדםל₪  239 807 0930 אילת - שדה דב 27.03.19

 אדםל₪  239 5803 1225 אילת - שדה דב 27.03.19

 אדםל₪  239 1815 1400 אילת - שדה דב 27.03.19

 אדםל₪  239 825 1530 אילת - שדה דב 27.03.19

 אדםל₪  239 827 1700 אילת - שדה דב 27.03.19

 אדםל₪  239 1805 1930 אילת - שדה דב 27.03.19

 לאדם₪  245 843 1100 אילת - נתב"ג 28.03.19

 לאדם₪  245 813 1150 אילת - נתב"ג 28.03.19

 לאדם₪  245 845 1445 אילת - נתב"ג 28.03.19

 אדםל₪  289 805 0900 אילת - שדה דב 28.03.19

 אדםל₪  289 807 1000 אילת - שדה דב 28.03.19

 לאדם₪  245 844 1855 נתב"ג -אילת  30.03.19

 אדםל₪  289 5802 1720 שדה דב - אילת 30.03.19

 אדםל₪  289 826 1830 שדה דב -אילת  30.03.19

 אדםל₪  289 828 1930 שדה דב -אילת  30.03.19
 

 ארקיע:בלהזמנות  תנאים
 

 לתשומת לב: כל שינוי או ביטול אשר ייעשו פחות משעתיים לפני מועד הטיסה  **

 ולא יינתן החזר כספי בגינם. NON-SHOW –וכן אי התייצבות לטיסה כלל, ייחשבו ל     
 
 .רים הינם בש"ח לכיוון נטו לארקיעהמחי .1
 , יעלה המחיר הנקוב לעיל., יעלה מחיר ההטסה של הנוסעים ע"פ היתר, כדיןאם עד למועד העברת התשלום  .2

  



 

 

 
ה מסיבות טכניות/ מבצעיות וללא הודעה ארקיע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג המטוס ושעת המראה/נחית .3

 מראש.
 תחול על נוסע בלבד. אחריות לנוסעים שלא עלו עקב איחור, בזמן.מטוסי ארקיע ממריאים  .4
המשודרג )ששימש בעבר לטיסות בינלאומיות(. משערי הכניסה לנתב"ג קיים שילוט  1נתב"ג יוצאות מטרמינל מטיסות  .5

 הכוונה לטרמינל.
 .הבאמצעות כרטיס אשראי במעמד הזמנתשלום  ,*5758ביצוע הזמנות מול מוקד ההזמנות בטלפון  .6
 תעודת זהות/דרכונים. שעה וחצי לפניי שעת המראה + התייצבות: .7
 ק"ג 20עד  -ירים ימטען: ישראלים/ת .8
 
 

 בחברת ישראייר כמפורט מטה: ולחיפה טיסות מחיפה
 

 חיפה 

 ₪ 350 אמצע שבוע

 ₪ 350 סופ"ש

 
 

 להזמנות ישראייר: תנאים
 
 המחירים הינם בש"ח נטו לאדם לכיוון. .1
 מע"מ. כל שינוי בחוק יגרור אחריו עדכון בהתאם. 0%המחירים כוללים  .2
 כאןבאמצעות גישה לאתר ייעודי רק לחברי הקבוצה ההזמנות תתבצענה  .3
 .מעלה מצויניםה הטיסותההזמנות תאושרנה על בסיס מקום פנוי בהתאם ללוח זמני הטיסות הרגיל במועדי  .4
 הנוסעת, בעת ביצוע ההזמנה באתר.התשלום יתבצע ישירות בכרטיס אשראי של  .5
 :בהתאם לזמני פעילות המוקד 03-7955777ביטולים או שינויים יעשו במוקד הטלפוני  .6

 . 14:00עד  07:00ימי שישי וערבי חג משעה ,  20:00עד  07:00ימי ראשון עד חמישי משעה 
 .סגור –שבתות וחגים 

 ישראייר: טיסות מוזלות בחברתבהתאם לנוהלי  –ביטולים/שינויים  .7
 פחות . ₪ 60פחות משבוע ועד שעתיים לפני טיסה ₪.  35י טיסה נדמי ביטול ושינוי מרגע ביצוע ההזמנה. מעל שבוע לפ

 .דמי ביטול מלאים -לא ניתן לבטל או לשנות משעתיים לפני טיסה 

מחירים של משרד  ישראייר רשאית להעלות את המחירים בכל עת ובהתאם לעליית מחירי הדלק ו/או בהתאם לעליית .8
 התחבורה.

 

https://goo.gl/53QhjU

