פסטיבל הג'ודו באילת 2022
19-22/01/2022
נהלי הרשמה ,תשלום וביטול
הרשמה מוקדמת במחיר מוזל (בתוקף עד לתאריך )09/12/21

שלום רב,
כמיטב המסורת נקיים גם השנה את פסטיבל הג'ודו באילת .אנו יוצאים בפרסום מוקדם על מנת שתוכלו להתארגן מראש
בהתאם .גם השנה נבחרו מלונות הנמצאים בסמיכות לקניון האייסמול ואינם דורשים שינוע ומאפשרים לכם המאמנים
והספורטאים גמישות מרבית בתכנון הפעילות ולוח הזמנים באירועים השונים וכמו כן נגישות קלה ומהירה למוקדים
השונים באילת.
המלונות הרשמיים של האירוע
אסטרל פלמה

אסטרל ויליג'

עלות חבילת אירוח בפסטיבל הג'ודו באילת 2022
₪ 1700
מחיר החבילה כולל
לינה על בסיס חצי פנסיון (רביעי עד שבת) ,ארוחת צהריים בשבת ,דמי השתתפות באליפות ישראל לקבוצות ,דמי
השתתפות בגביע האיגוד אילת ,נבחרת ישראל מארחת ,הסעות הלוך וחזור – לא ניתן כיוון אחד!
תכנית האירוע -לוחות זמנים כלליים

*התכנית נתונה לשינויים ותלויה במספר הנרשמים פסטיבל
יום רביעי 19/01/2022
 -14:00הגעת הסעות לאילת בהדרגה לפי זמני צ'ק אין במלונות.
 13:00 –18:00שקילה לכל המשתתפים באליפות ישראל קבוצות ,השקילה תתקיים באולם התחרות בקניון ה"אייסמול".

 – 21:00-22:00הגרלה אליפות ישראל קבוצות במלון אסטרל וילג' – באולם האירועים.
יום חמישי – 20/01/2022
חלק א' אליפות ישראל לקבוצות  -מוקדמות
 08:45 – 9:15חימום חלק א'
 09:15 – 13:00אליפות ישראל לקבוצות מוקדמות כולל קרבות ארד
חלק ב' אליפות ישראל לקבוצות -מוקדמות
 13:00 – 13:30חימום חלק ב'
 13:30 – 17:00אליפות ישראל לקבוצות מוקדמות כולל קרבות ארד
 17:30 – 19:00אליפות ישראל לקבוצות קרבות גמר
 19:00 – 19:30חלוקת גביעים ומדליות
*חלוקת הגילאים ולוחות הזמנים ימסרו בסיום ההרשמה.
 20:00 – 21:00נבחרת ישראל מארחת לספורטאים שומרי שבת בלבד (בהרשמה מראש).
*באחריות המאמנים  -הגשת שמות המתחרים בגביע האיגוד עד השעה .16:00
יום שישי 21/01/2022
חלק א' טורניר גביע האיגוד
 – 8:45-9:15חימום
 -9:15-12:30קרבות
 – 12:30-13:00חלוקת מדליות
חלק ב' טורניר גביע האיגוד
 – 13:00-13:30חימום
 -13:30-15:45קרבות
 – 15:45-16:15חלוקת מדליות
 -21:30ערב הווי וגיבוש
*חלוקת הגילאים ,המועדונים ולוחות הזמנים ימסרו בסיום ההרשמה בהתאם למספר המשתתפים הרשומים.
יום שבת 22/01/2022
 08:30-09:00רישום
 09:00 – 10:30נבחרת ישראל מארחת
 13:00 – 17:00סיום פסטיבל ויציאת אוטובוסים חזרה.
•
•
•
•

שימו לב :המחירים המופיעים בחבילת האירוח הינם במבצע הרשמה מוקדמת עד לתאריך ( . 09.12.2022שינוי
המחירים נובע מדרישת המלונות להתחייבות הכספית הכוללת דמי ביטול החל מסיום מבצע ההרשמה המוקדמת).
החל מתאריך ה  10.12.22 -תחול התייקרות של  15%ממחיר החבילה.
ההרשמה לפסטיבל תיסגר ב  ,25.12.22 -לא ניתן להירשם לאחר מועד זה.
ההרשמה על בסיס מקום פנוי בשיטת כל הקודם זוכה.

לינת ספורטאים
רשימת המלונות הרשמיים כפי שמופיעה מעלה ,השיבוץ יעשה ע"י צוות האיגוד.
שינויים בהרכב החדרים (כולל שינויים בכמות החדרים ו/או במספר הלנים בחדר) יתאפשר בהתאם לזמינות
החדרים .האיגוד אינו יכול להתחייב לשינויים בהרכבים.
בהתאם לכמות הנרשמים של מאמן /אגודה האיגוד יקצה חדרים למאמן באחד משני בתי המלון ,אין האיגוד
מתחייב לתת מלון מסוים.
הסעות
האיגוד יעמיד הסעות במתכונת הבאה:
הלוך – יום רביעי ה – 19.1.22-יצאו ההסעות עד השעה  9:30בתיאום מול צוות האיגוד וההפקה ממוקדים שונים בארץ.
חזור – יום שבת ה – 22.1.22-יצאו הסעות חזרה למוקדים השונים .לטובת ציבור שומרי השבת תצאנה הסעות גם
במוצאי שבת.
עלות הסעה – כלולה במחיר החבילה (הלוך וחזור – לא ניתן כיוון אחד).
תשלום
התשלום יבוצע על ידי המאמן או ישירות ע"י ההורים באמצעות צ'קים או כרטיס אשראי (באמצעות אתר התשלומים של
האיגוד).
האיגוד לא יטפל בפניות הורים למעט בנושא תשלומים .המאמן יהיה איש הקשר של האיגוד לכל עניין.
יש לרשום ספורטאים לפסטיבל באמצעות מערכת ה CRM -תחת אירוע פסטיבל אילת .2022
רישום הספורטאי ע"י המאמן ב CRM-יאפשר לספורטאי לשלם באמצעות אתר התשלומים.
רישומים שלא יושלמו עד ה 25.12.2021 -יבוטלו.
התשלום יבוצע לפקודת איגוד הג'ודו בישראל בלבד.
ביטולים
ביטול לינות לאחר ההרשמה יחויב כדלקמן – עפ"י מדיניות המלון:
מה 08.12.21 -עד ה 05.01.2022 -בעלות של  33%ממחיר החדר הכולל.
לאחר ה  05.01.22 -דמי ביטול מלאים.
ביטולים עקב מצב קורונה:
במידה ותצא הנחיה ממשרד הבריאות המחייבת סגירת מלונות – יאושר ביטול ללא דמי ביטול.
במקרה של חולי או אורח שנדרש להיכנס לבידוד יאושר ביטול נקודתי ללא דמי ביטול בהצגת מסמך קביל.
דמי השתתפות בתחרויות
ללנים במלון הרשמי  -דמי ההשתתפות בתחרויות מגולם במחיר החבילה.
קבוצה שתבחר שלא ללון במלון הרשמי של האיגוד תשלם  ₪ 1300לקבוצה לאליפות ישראל הקבוצתית ו ₪ 250-לגביע
האיגוד.
(הבהרה :גביע האיגוד אילת ואליפות ישראל לקבוצות אינם כלולים במנוי התחרויות השנתי).
הערות
מובהר כי אין חובה לעשות שימוש בשירותי המלון הרשמי ו/או ההסעות של האיגוד הג'ודו על מנת לקחת חלק באירועים.
ספורטאים שאינם משלמים למלון הרשמי ישלמו דמי השתתפות מלאים לאירועים.
תחרויות
השתתפות בכל פעילות תוכר כהשתתפות בתחרות פעילים.

הנחיות קורונה:
כל משתתף בפסטיבל (ספורטאים ,מאמנים ,מדריכים ,שופטים ,אנשי צוות ,הורים מלווים ככל שישנם וכו') מחויב להיות
בעל תו ירוק עדכני (מחוסן/מחלים/בדיקת  PCRשלילית עד  72שעות ממועד העלייה לאוטובוס) .המאמן אחראי לאסוף
את כל האישורים המודפסים על דף  A4ידנית מכל מי שתחת אחריותו ולהעבירם לידי קבלת בית המלון בטרם הכניסה,
משתתף שלא יציג אחד מהאישורים הנ"ל לא יוכל להיכנס לבית המלון או לאירועי האיגוד.
האישורים המודפסים אותם יעביר המאמן בעת ההגעה אילת יהיו תקפים לכל אורך השהות.
*הנחיות הקורונה כפופות להגבלות העדכניות של משרד הבריאות באותה העת ועשויות להשתנות בהתאם.
לטובת ציבור המאמנים המעוניינים להשתתף בפסטיבל מתבקשים לפנות לצוות האיגוד לקבלת דף הסבר ונהלים
לראשי קבוצות ולמלא הטופס המקוון.

