התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLI G FEDERATIO

12.10.09
לכבוד :
יו"ר מועדונים
רכזי נוער
שחקני/ות נוער
הורים

הנדון  :משחקי "אילת" ה 11-13 , 5 -במרץ 2010
משחקי "אילת" ה 5 -יערכו השנה בין התאריכים  11-13במרץ 2010
בעיר אילת.
גם השנה ישהו המשתתפים והאורחים במלון "קלאב הוטל".
* יש אפשרות לרדת יום קודם במחיר מיוחד ולמקסם את סוף השבוע
.
חבילת האירוח כוללת :
לינה )  11,12במרץ  ,( 2010כלכלה ) בהתאם למפורט לעיל ( ,הסעות
ממקומות שונים ברחבי הארץ לאילת ,אבטחה ,ליווי רפואי ,טכס פתיחה,
הסעות פנים מהמלון למרכז הבאולינג ובחזרה ,טורניר באולינג ) כולל
תשלום דמי השתתפות ועלות המשחקים (.
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פירוט הארוחות :
•
•
•
•
•
•

יום חמישי  -ארוחת ערב במלון.
יום שישי  -ארוחת בוקר במלון.
יום שישי  -ארוחת צהריים )כריך ,פרי ,שתייה וחטיף(  -חלוקה
במרכז הבאולינג.
יום שישי  -ארוחת ערב במלון.
יום שבת  -ארוחת בוקר במלון.
יום שבת  -ארוחת צהריים )כריך ,פרי ,שתייה וחטיף( – חלוקה
בלובי המלון.

להלן מחירי החדרים :
•
•
•
•

 5אנשים בחדר  ₪ 690 -לאדם )מחיר אחיד למשתתף  /מלווה /
בן משפחה(
 4אנשים בחדר  ₪ 730 -לאדם
 3אנשים בחדר  ₪ 790 -לאדם
 2אנשים בחדר  ₪ 900 -לאדם

המעוניינים לנצל את ההזדמנות ולרדת כבר ביום רביעי לעיר אילת  ,יקבלו תנאים
מיוחדים ליום הנוסף .
העלויות ליום רביעי )כולל אר וחת ערב ובוקר יום חמישי( :
•
•
•
•

 5אנשים בחדר  ₪ 140 -לאדם )מחיר אחיד למשתתף  /מלווה /
בן משפחה(
 4אנשים בחדר  ₪ 160 -לאדם
 3אנשים בחדר  ₪ 200 -לאדם
 2אנשים בחדר  ₪ 230 -לאדם
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חשוב לציין כי מכיוון שמדובר ב"עסקת חבילה" ,לא ניתן להשתתף בטורניר ללא
רישום מרוכז דרך התאחדות הכדורת והתאחדות "אילת".
.
על מנת להיערך נכונה ובצורה מסודרת מבעוד מועד ,אבקשכם להקדים
ולהירשם אצל הח"מ.

תאריך אחרון להרשמה למשחקי "אילת"5.2.2010 :
אנו מקווים כי פעילות זו של התאחדות הכדורת בישראל בשיתוף התאחדות
"אילת" ,וביחד עם שיתוף הפעולה שלכם ,יהפכו את המשחקים לחוויה
מהנה ולאירוע אשר ימשוך ספורטאים רבים נוספים להשתתפות בו.

מצפים לראותכם !!!

בברכת הספורט ,
ראובן אסטרחן  ,יו"ר הנוער
התאחדות הכדורת בישראל
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