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 2020 אילת -רות ולילדות עלנ בכדורשת אליפות ארצית

12-14.3.2020 

 רישום הלינמידע ו

 כללי .1

 ניר מיועד לילדות ונערות בקבוצות הגילאים הבאות:הטור −

o ו'-כיתות ה' -סודי י 

o  ט'-כיתות ז' -חטיבה 

o  ב"י-כיתות י' -תיכון 

 .ממשחקי איילת הבינלאומייםהטורניר נערך בשיתוף התאחדות איילת וכחלק  −

 . חשוב לציין כי הילדותהסעות של התאחדות איילת אליהן יש להירשם –ההגעה לאילת והחזרה מאילת  −
 .אחד לפחות אחראי להתייצב להסעה ללא מלווה מבוגר ותיכול ןאינ

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

 לת האירוח.לא תתאפשר השתתפות בטורניר ללא חבי −

האחריות  .בביטוח תאונות אישיות בטורניר האיגוד אינו מבטח את השחקניותביטוח תאונות אישיות:  −
 הינה של השחקניות בלבד. לביטוח זה

 

 תנאים לרישום .2

 .8.2.2020 -וייסגר ב 7.1.2020 -הרישום  יפתח ב −

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

 .מים של השחקניותקבלת התשלומול צוות הרישום את אחראית לוודא  המאמן/ת −
 

 הנחיות לרישום קבוצה .3

, ותבצע תשלום דמי רישום 2020קבוצה תירשם במערכת באמצעות טופס רישום קבוצה לאילת  −
בדיקת צוות לאחר ולאחר קבלת הטופס והתשלום, ₪.  200קבוצתיים )בכרטיס אשראי בלבד( בסך 

 .ניתן להתחיל לרשום את השחקניותורק אז המאשר זאת,  מיילהרישום, ישלח 
 

 הנחיות לרישום שחקנית .4

 שחקניותהמלווה יבצעו רישום ותשלום דמי האירוח באמצעות טופס רישום כל שחקניות הקבוצה וכן  −
 .2020לאילת  נערות

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

 השלמת הרישום של השחקניות.
 

 תעריפי המשתתפות .5

 למשתתפת מחיר סוג חדר

 ₪ 1495 בנות בחדר 3

 ₪ 1450 בנות בחדר 4

 ₪ 1390 בנות בחדר 5

 

 לתעריפים המפורסמים.₪  250מלווה יזכה להנחה בסך * 

  



 

 

 

 תנאי תשלום .6

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

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

בעת ביצוע רישום הקבוצה יש לצרף טופס התחייבות  –תשלום באמצעות גורם מממן לקבוצה/שחקנית   −
חתום ע"י הגורם המממן )להורדה באתר(. לאחר קבלת הטופס, האיגוד ינפיק דרישת תשלום. רק אז 

ה תסומן כרשומה לטורניר. על מנהל/ת הקבוצה לדאוג לביצוע התשלום ע"י הגורם המממן לא הקבוצ
. במידה ולא יתקבל תשלום במועד על מנהל/ת הקבוצה לבצע תשלום אישי במידי 8.2.2020 -יאוחר מ

 .ולא, תבוטל ההרשמה לטורניר
 

 נהלי ביטולים .7

 ביטול רישום קבוצה −

 .מכל סיבה שהיא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמהדמי הרישום הקבוצתיים לא  •

 .העביר את דמי ההרשמה לקבוצה אחרתלא תינתן אפשרות ל •

קבוצה שלא השלימה תשלום מלא של כל שחקניות הקבוצה )גם במקרה של גורם מממן( עד  •
 .הרשמתה תבוטל ולא יוחזרו לה דמי הרישום 8.2.2020לתאריך 

 ביטול רישום שחקנית −

 שחקנית ל גובה ההחזר מועד הביטול

 ₪ 50החזר מלא בניכוי  8.2.2020עד 

 75%החזר  29.2.2020עד 

 אין החזרים 29.2.2020לאחר 

 

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

 

 lital@icf-sport.com  הקבוצה: מנהל/תאך ורק על ידי  על הודעת הביטול להגיע אלינו במייל −

 .הקובע להחזרי הביטול הינו מועד קבלת הודעת הביטולהתאריך  −

 .ביצוע ההחזר בפועל יהיה לאחר הטורניר −
 

 אירוח .8

 .15:00החל מהשעה   12.3.2020 -ביום חמישי הת חדרים במלון קבל −

 הארוחות בחבילת המשחקים מיום חמישי: −

 יום חמישי ארוחת ערב במלון

 יום שישי ארוחת בוקר במלון

 חלוקה במלון/מגרשים( -)יתכן חמגשית/כריך  ארוחת צהרייםיום שישי 

 יום שישי ארוחת ערב במלון

 יום שבת ארוחת בוקר במלון

 (שיםמגרמלון/חלוקה ב - חמגשית/כריךיתכן )יום שבת ארוחת צהריים 
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