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8/2/2016  

  שלישיתהודעה  –דנמרק , קופנהגן ESBC2016אליפות אירופה 

 .להלן עיקרי העדכונים, שפורסמו באתר ההתאחדותת התארגנות ובהמשך להודע )1

  

 .ועדת שיבוצים התכנסה בשבוע שעבר וקבעה את שיבוצי הזוגות והשלישיות לידיעתכם  .א
 -מועד אחרון לסגירת חשבון  –תחרות ביש להשלים את תשלום העלויות לחדרים ודמי ההשתתפות    .ב

/2016/0223 . 
מספר חשבון  957בנק לאומי סניף " התשלום יבוצע אך ורק בהעברה בנקאית לחשבון ההתאחדות  .ג

1687678." 
, תשלום בזמן האמורנית שלא ישלימו את /שחקן .לאחר תאריך זה לא נוכל לקבל  תשלומים   .ד

 . תבוטל םהשתתפות

 ביטולים )2
לא ישלמו קנס ביטול אך , 1/03/2016 -שו לבטל את השתתפותם עד  הנית שיבק/שחקן  .א

 . מהתשלום 10% בגובה יצטרכו לשאת בעלות עמלות בנקאיות 
עד  01/03/2016 –נית שיבקשו לבטל את השתתפותם בין   התאריכים /שחקן   .ב

 . )השתתפות+חדר (ההשתתפות מעלות  50%יחויבו בקנס של  ,01/04/2016
יחויבו במלוא  01/04/2016- לבטל את השתתפותם אחרי ה  נית שיבקשו/שחקן  .ג

 )השתתפות+חדר (הסכום
 חולצות וסמלים )3
  

י הוועד המנהל של "הוחלט ע, כמסקנה מהתחרות בבולוניה בה היה חוסר של חולצות תואמות •
חולצה אחת במימון  יקבלכל שחקן שנרשם לתחרות הנוכחית . ההתאחדות לרכוש חולצות חדשות

  . ההתאחדות
עם שני סמלי ) כחול רויאל(הוצגה החולצה שנבחרה , " בולה באולינג"-במפגש שהתקיים במתקן ה •

  ).מידה וכמות(י השחקנים חולצות"במעמד המפגש הוזמנו ע ,י .כ.דגל מדינה וסמל ה –חזה 

 .₪ 30מחיר חולצה נוספת הוא  •
 .י הזמנות פרטניות"ם עבור השחקנים עפיין את הפינמההתאחדות תז –) פינים(י .כ.סיכות ה •
יעבירו את בקשתם בכתב , שחקנים המעוניינים לרכוש פינים לקראת המשחקים בקופנהגן •

 .וזיל את עלויות היצורכדי להלצורך ביצוע הזמנה מרוכזת  01/03/2016למזכירות ההתאחדות עד 
ניתן  -בכל מקרה, שחק יעת הלידהסכומים לתשלום עבור השהיה והמשחקים בקופנהגן יועברו אישית  )4

 .לברר את היתרה לתשלום אצל חניתה 
 /http://esbc2016.dkלפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות  ,םהיערכותכנא  )5
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