טורניר אנטליה 6-9/01/2022
6/01/2022-9/01/2022
באנטליה Gloria Sports Arena,

טורניר אנטליה הכל כלול  ,אוטובוס משדה התעופה וחזרה .
חבילה הכוללת שלוש ארוחות ביום (מזנון פתוח) ,שירותי כביסה פעם ביום ,תחרויות
במסלול לייט (אזורי-ארצי) ואתגרי(לאומית-על) ,שימוש בלתי מוגבל בכושר ובסאונה ,כמו גם
מים ומשקאות קלים לאורך כל הדרך.
כל התחרויות ממוקמות בשטח מתחם המלון.
אוכל ומשקאות
לתזונה בריאה ,קבועה ומספקת של ספורטאים ,קבוצות וקבוצות ,השפים המקצועיים
מענה לצרכים מיוחדים עם ארוחות עיקריות ,חטיפים Gloria Sports Arena ,והמנוסים של
מיצי פירות ותה צמחים .המסעדה הראשית של אלי מציעה מגוון ארוחות המבוססות על
חלבון ,פחמימה או שומן .עם בקשות מיוחדות של קבוצות וספורטאים ,ניתן להכין תכשירים
.עיקריים ואמצע הארוחה המתאימות לרשימת הדיאטה
טיסות:
TLV- AYT 6JAN TWI5021 12:45-14:55
AYT- TLV 9 JUN TWI501 11:00-11:25
מטען  20ק"ג  5+ק"ג
Check-in: from 14:00 until 23:59
Check-out: until 12:00

מינימום הרשמה לקבוצה 7 :שחקניות
 -6/01/2022משחקי ידידות רשת פתוחה ללא שופטים (אחה"צ) ללא הרשמה מראש
 - 7/01/2022תחרויות בוקר וערב
 - 8/01/2022תחרויות בוקר וערב
 - 9/01/2022חזרה

.מועדים ותכנית סופית כולל שיבוצי משחקים יפורסמו ב25/12/2021-
מרכז העיר בלק (מסעדות ,טיולים  ,בילויים וקניות) נמצא במרחק של  5דקות
 Belek cityמהמלון.
שאטלים מהמלון לחוף ים פרטי של רשת מלונות גלוריה
בלינק הבא תוכלו למצוא אטרקציות שיש בעיר:
https://www.expedia.com/Things-To-Do-In-Belek.d6034717.Travel-Guide-Activities

מחיר ₪ 1980 :לשחקנית בחדר זוגי בהרשמה מוקדמת עד ל20/11/2021-
מחיר  ₪ 2300לשחקנית בחדר זוגי בהרשמה מאוחרת מה 21/11/2021ועד
ל 10/12/2021או עד גמר המלאי
ניתן לפרוס לתשלומים בקרדיט (עד  10תשלומים).
המחיר אינו כולל ביטוח ,כל שחקנית חייבת לבטח את עצמה בביטוח נסיעות
לחו"ל באופן עצמאי.
ביטוח נסיעות מומלץ לעשות באמצעות .PASSPORT CARD

תנאים כלליים וביטולים

אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך והמהווה
ביחד עם פרטי
 .ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין סוכנות הנסיעות לנוסע
עמותת הליגה לידידות בתרבות ובספורט" – מארגנת את טורניר -אנטליה
א .דרכון  -אחריות השחקניות ,להצטייד בדרכון ישראלי תקף ל  6חודשים לפחות מיום היציאה מן .1הארץ ,לקפריסין
)אין צורך באשרות כניסה )ויזות
ב.תו ירוק בתוקף ותוצאת בדיקה שלילית  72שעות לפני טיסה (להדפי באנגלית)
-2טיסות – הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו .
מהווה חוזה
בינך לבין חברת התעופה אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו .פרטי הטיסות עשויים להשתנות
לאחר ביצוע
ההזמנה ,לרבות מועדים ,מסלול ,נחיתות ביניים ,ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה .האחריות
לשינויים ,ביטולים
ועיכובי ם ואובדן/עיכוב/נזק לכבודה הנם ע"פ דין של חברות התעופה
טיסה קצרה של שעה ו 10דקות
-3חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה לפחות  4שעות לפני הטיסה הנקובה בכרטיס .
וזאת מטעמי
ביטחון ובדיקות קורונה ,לשם השלמת סידורי היציאה ..עמותת הליגה לידידות בתרבות ובספורט לא
תהיה אחראית לכל נזק שנגרם
 .לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות
-5בתי מלון – דרגות בתי המלון נקבעות ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ואינן ניתנות .
להשוואה עם
המלונות בארץ או בין מדינות שונות .אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י
המוסדות
הרשמיים באותה המדינה ,גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה
 .אחרת
-6האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון הינה באחריות .
המלון ו/או ספק
השירותים .העמותת הליגה לידידות בתרבות ובספורט מוסרת ללקוחות מידע ע"פ הנתונים
שמפורסמים על ידי
המלון ו /ספקי השרות וככל שישתנה פרט תביא אותו לידיעת הלקוח תוך זמן סביר מקבלתו אצלה
והלקוח מודע
לכך כי קיימת אפשרות שהמידע ימסר לה זמן קצר לפני ביצוע השירות או בדיעבד .בכל מקרה של
שינוי כזה תחול
האחריות על ספקי/ת השירות .במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע )כגון מיקום החדר ,מיטה זוגית
או מיטות
נפרדות וכדומה( נעביר את הבקשה לספק השרות ואו למלון ,אולם לא תהיה כל התחייבות למילויה
אלא אם אושר
 .לנוסע בכתב ובאופן ספציפי כי בקשתו תקוים
-7שעת הכניסה לחדרים היא בשעה  14:00והפינוי הוא בד"כ עד השעה  12:00בלא תלות בשעות .
 .הטיסה
-8,בבתי מלון קיימים שירותים נוספים הניתנים ,חלקם או כולם ,תמורת תשלום נוסף
שירותי אינטרנט ופקס ,שירותי שיחות לחו"ל ,מגרשי טניס ,וכד' .יש לברר בבית המלון טרם השימוש
בשירותים
כאמור אילו מבניהם כרוכים בתשלום נוסף ,עמותת הליגה לידידות בתרבות ובספורט לא תהיה
אחראית לדרישות
 .תשלום בגין שירותים אלו
-8שיבוץ לחדרים –  2בחדר  ,ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון ,אין באפשרותנו להבטיח מראש
דרישה למיקום החדר
לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת .קבלת החדרים היא ע"פ המלאי הקיים
 .בבית המלון
בהזמנת חדר לשניים
.

-9לקוח/ה יקר/ה לידיעתך –כל נזק או העלמות פריטים מחדר בית המלון יגבה אוטומטית החזר
נזקים
 .מכרטיס אשראי של שחקניות אותו החדר
-10:ביטוחים
לתשומת ליבך ,עליך לדאוג לביטוח מתאים ,מקיף ונרחב לפי צרכיך ,לרבות פוליסת ביטוח אישי
ומטען וקורנה .את
הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה .כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל
חברה שתמצא לנכון .אם לא תעשה כן  -תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך .חברת
פספורטקארד
מספקת שירות טוב ומהיר אך אתן יכולות לבחור כל חברה אחרת
על נשים בהריון להצטייד באישור הריון תקין בשפה האנגלית מהרופא המטפל שיוצג בהתאם .
למידת הצורך
מול הגורמים המוסכמים כגון נציגי חברת התעופה ו/או כל גורם אחר האחראי לאספקת השירותים,
ניתן לבצע
הזמנה לנשים בהריון רק עד השבוע ה  26וזאת בהתאם להנחיית חברות התעופה השונות

דרישות :תו ירוק ,בדיקות קורונה  72שעות לפני טיסה  ,הלוך-חזור
.

מדיניות ביטולים
במידה ויש סגר(בישראל או אנטליה) הטורניר יתקיים במועד אחר ומקומכם
ישמר ללא שינוי במחיר או החזר כספי של  90%מהתשלום
,ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן
, catchball.friendship@gmail.comבכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות אי מייל או מכתב
כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בעמותת הליגה.
עמותת הליגה תאשר
 .בכתב את קבלת הודעת הביטול
טבלת דמי ביטול לפי מוצר-טיולים מאורגנים
 21יום לפני טיסה ( 260$ -כולל שבתות וחגים)
14-20ימים לפני טיסה( 400$ -כולל שבתות וחגים)
 7-13ימים לפני טיס ה( 600$ -כולל שבתות וחגים)
פחות מ  7ימי ם 100% -דמי ביטול

 :תשלום באתר
תוכלו למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולשלוח אותם אלינו
ביחד עם
פרטי ההזמנה האחרים .האתר שלנו מאובטח )ראה באתר  -אבטחת מידע( ופרטיכם
שמורים עמנו
לשימוש בלעדי עבור הזמנותיכם .הקלדת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם נועדה להקל
עליכם לסיים
את ההזמנה בדרך קלה ומהירה ,קבלה תשלח למייל שלכם עם פרטי ההזמנה וחיוב

