NEW YEAR 2020
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CATCHBALL CUP
E I L AT

יום חמישי עד ראשון
2-5.01.2020
שחקניות הכדורשת בישראל ,הנכן מוזמנות לסוף
שבוע שכולו פאן וחוויה במפרץ הים האדום,
בעיר אילת.
 4ימים של תחרויות ,מוזיקה וחוויות חברתיות
והכל באווירה ורמה בינלאומית.
מגרשים ואולמות מקצועיים ,לינה וכלכלה מלאה
במלון ישרוטל ספורט קלאב.
הטורניר פתוח לרישום לכל שחקניות הכדורשת
בישראל ובחו"ל

www.catchball-friendshipleague.com
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בתכנית
יום חמישי – 02.01.2020
הגעה באופן עצמאי .קבלת פנים ,חלוקת ערכות בשעות  13:00עד .15:00
 15:00התארגנות בחדרים
 16:00יציאה מהמלון למשחקי–כדורשת חופים )לנרשמות מראש(
מוזיקה ו  FUNאל מול השקיעה
 18:30תדרוך קפטניות – נוכחות חובה.
 19:30ארוחת ערב
 20:30ערב חופשי
יום שישי – 03.01.2020
ארוחת בוקר ויציאה לתחרויות ופעילויות עממיות
חזרה לארוחת צהרים
אחה"צ חופשי
 19:00ארוחת ערב והתארגנות בקבוצות
 21:00מסיבת תחפושות כוללת תחרות תחפושות קבוצתית והופעות -
לקבוצות הזוכות פרסים מגניבים
יום שבת – 04.01.2020
ארוחת בוקר ויציאה לתחרויות ופעילויות עממיות
חזרה לארוחת צהרים.
אחה"צ חופשי
 19:00ארוחת ערב והתארגנות בקבוצות
“ זוהרת
 21:00מסיבת “
יום ראשון – 05.01.2020
משחקי גמר
אירוע סיום הכולל הענקת גביעים ומדליות לקבוצות המשתתפות
והגרלת פרסים אישיים איכותיים בין כל המשתתפות באירוע
ארוחת צהרים משותפת במלון
 15:00חזרה הביתה
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בתכנית
אטרקציות וחוויות באילת במחיר מיוחד
אל תחמיצו ההזדמנות
כל משתתפת מקבלת כרטיסי הנחה למגוון אטרקציות :
כניסה במחיר מיוחד לעולם הכרישים במצפה התת ימי ,פעילות
קבוצתית מאתגרת ומגבשת ב  TOP 94,כניסה במחיר מבצע לגן הבוטני,
הזמנות למבחר טפולי ספא איכותיים ,הזמנות לשופינג פראי באייסמול,
הנחה בפעילות ספורט ימי כולל שעורי סאפ ,נהיגה עצמית בסירה ,מצנח
ועוד...
מדליות ופרסים
כל משתתפת תזכה במדליית השתתפות
כן יוענקו מגנים מיוחדים לקבוצות המנצחות
הנהלת האירוע בשיתוף נותני החסות תדאג למגוון פרסים איכותיים
לקבוצות המנצחות במשחקים ובמסיבות.
הגרלת פרסים אישיים למשתתפות תתקיים באירוע הסיום.
קטגוריות בתחרות אולמות ) 4מסלולים(
מסלול פלמינגו )  FRIENDSHIP GAMESטורנירים קצרים(
)קבוצות שאינן משחקות בשבת ישובצו במשחקים בשישי וראשון(
מסלול סנוניות )  LITEרמת ליגה אזורית(
מסלול איילות )  PROרמת ליגה ארצית(
מסלול נמרות )  EXTREMEליגה לאומית(
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מסיבות
משתתפות האירוע תהננה מ 2מסיבות חווייתיות )כולל שתייה(

מסיבת תחפושות נושאת פרסים והופעות לקבוצות שמעוניינות להופיע
)בהרשמה מראש(

מסיבת
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מסיבת ריקודים וחגיגות השנה החדשה – תתכוננו להמריא בריקודים
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עלויות וסדרי תשלום
התשלום כולל את ההשתתפות באירוע וכמובן היסעים למשחקים,
לינה על בסיס הכל כלול.
הכניסה לכל אחת מהפעילויות היא רק לשחקניות שנרשמו לאירוע.
מלון ישרוטל ספורט קלאב  -אירוח ברמה אחרת
המחיר ל 4ימים ) 3לילות כלכלה מלאה( בחדר של  3הוא  1630שח לשחקנית
המחיר ל 3ימים ) 2לילות כלכלה מלאה( בחדר של  3הוא  1350שח לשחקנית
התשלום באמצעות אשראי באתר:
https://www.catchball-friendshipleague.com/eilat-catchball

ניתן לפרוס עד  10תשלומים ,בתוספת עלות )דוגמא  10 :תשלומים בתוספת (₪ 117
המחירים הם להרשמה המוקדמת )עד ל .(25.11.19במידה ויוותרו מקומות תיפתח
הרשמה מאוחרת במחיר גבוה יותר.
מדיניות ביטולים
עד ה 25.11.19ניתן לבטל ,תיגבה עמלת סליקה של  45שח.
אחרי ה 25.11.19ועד  24.12.19יוחזרו  70%מהתשלום.
מה 24.12.19בחצות אין החזר על ביטול.
טיסות
ניתן להזמין טיסות לאירוע במחיר מבצע באמצעות חברת איסתא טלפון03-7775512 :
לפנות לחנה .ההזמנה והתשלום הם אישיים.
קיימות הסעות משדה תעופה רמון למלון במחיר מסובסד נכון להיום של .₪ 4.20
באותיות הקטנות
• על כל קבוצה לבצע תהליך "הרשמה קבוצתית" במקביל להרשמת השחקניות.
מינימום הרשמה לקבוצה  9נשים .ההרשמה הקבוצתית היא ללא עלות נוספת
באמצעות מייל lior.friendship@gmail.com :
ולרשום את שם קבוצה ,שם מלא קפטנית ,נייד ומייל
שימו לב במידה ולקבוצה מצטרפ/ת מאמן/ת ,יזכה/תזכה בהנחה בסך .₪ 360
• המגיעות ביום שישי תצטרכנה להגיע לאולם ולהשתלב בתחרויות ,בתיאום מול
קפטנית קבוצתן .אין דחיית מועד תחרות בשל המתנה לשחקנית.
• ביום האחרון פינוי חדרים עד השעה  ,12:00יש להיערך בהתאם.
• ביום ההגעה המשתתפות נהנות מארוחת ערב בלבד )אין ארוחת צהרים במלון
בהגעה( .ניתן יהיה לרכוש שובר לארוחת צהרים במגוון מסעדות באילת – לפי בחירת
הקבוצה או השחקנית.
כל השאלות והתשובות במייל lior.friendship@gmail.com

נשמח לראותכן

