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לכבוד
מנהלי מסגרות
הורי ספורטאים/יות

הנדון :משחקי "אילת" הבינלאומיים ה31 -
התאחדות "אילת" (אַיֶּלֶּת) הנה התאחדות של ארגוני הספורט הלא אולימפיים בישראל.
משחקי "אילת" הבינלאומיים יערכו השנה בין התאריכים  8-21מרץ  1128בעיר אילת.
במהלך ימי המשחקים תתקיימנה תחרויות של אלפי ספורטאים וספורטאיות של למעלה מ  11 -איגודי ספורט החברים
בהתאחדות "אילת".
ספורטאי וספורטאיות העמותה הוזמנו זו הפעם הראשונה ליטול חלק במשחקי "אילת" ובכוונתנו להשתתף
באירוע זה בענף הבאולינג ,בשיתוף פעולה עם התאחדות הכדורת בישראל ושחקניה (במסגרת תכנית
יוניפייד .)unified
כל המשתתפים יתאכסנו במלון "קלאב הוטל".
* יש אפשרות להגיע ביום רביעי ,תאריך  2.7ובכך למקסם את סוף השבוע ולהעניק לספורטאים ומשפחותיהם
חוויה גדולה יותר .כל המעוניין לקבל הצעה עבור הגעה ביום רביעי מתבקש לפנות לח"מ.
ההצעה המובאת לפניכם כוללת:
לינה במהלך ימי המשחקים ,כלכלה מלאה ,הסעות לאילת ממקומות שונים ברחבי הארץ ,אבטחה ,ליווי רפואי ,הסעות
פנים (מהמלון למרכז הבאולינג ובחזרה) ,טקס פתיחה ,משחקי באולינג ,מדליות.
העלות לחבילה החל מיום חמישי  1 -לילות  -פנסיון מלא ( -מחיר אחיד לספורטאי  /מלווה):
 5אנשים בחדר  ₪ 599 -לאדם (פחות  19%הנחה .סבסוד של העמותה לספורטאי משתתף בלבד)
 4אנשים בחדר  ₪ 2,111 -לאדם (פחות  19%הנחה .סבסוד של העמותה לספורטאי משתתף בלבד)
 3אנשים בחדר  ₪ 2,181 -לאדם
 2אנשים בחדר  ₪ 2,181 -לאדם
הערה :למשתתפים אשר יגיעו לאילת באופן עצמאי לא יינתן זיכוי כספי עבור ההסעה.
קבלת חדרים במלון החל מהשעה .29:11
הארוחות בחבילת המשחקים מיום חמישי:
יום חמישי ארוחת ערב במלון
יום שישי ארוחת בוקר במלון
יום שישי ארוחת צהריים (חמגשית/כריך) .חלוקה במרכז הבאולינג
יום שישי ארוחת ערב במלון
יום שבת ארוחת בוקר במלון
יום שבת ארוחת צהריים (חמגשית/כריך) חלוקה בלובי המלון
לא ניתן להשתתף במשחקים אלו ללא רישום במערכת ההרשמה אשר פתוחה כעת לרישום.
יש למלא את טופס ההרשמה המצורף למכתב זה ולשלוח למזכירות העמותה במייל או בפקס (.)15-8891917
את התשלום ניתן להעביר במזומן ,בשיק או בהעברה בנקאית לפי הפרטים הבאים:
בנק הפועלים ,סניף  ,998מס' ח"ן  165549ולציין  -עבור אילת.
תאריך אחרון להרשמה ותשלום :יום שני ,תאריך  29.2.28עד השעה .21:11
*** מספר המקומות מוגבל .אל תמתינו לרגע האחרון.
לרשותכם בכל שאלה ניתן לפנות לח"מ ו/או למיקי רייס ,רכז ענף הבאולינג בעמותה.
אנו מקווים כי פעילות זו של העמותה בשיתוף פעולה עם התאחדות "אילת" והתאחדות הכדורת בישראל ,יחד עם שיתוף
הפעולה שלכם ,יהפכו את האירוע והתחרות לחוויה מיוחדת במינה ובלתי נשכחת.

בברכת הספורט,
ראובן אסטרחן
מנכ"ל ומנהל ספורט

טופס הרשמה
הערות:
.2
.1
.7
.6
מס'
סידורי
2
1
7
6
9

טופס זה מיועד לרישום המשתתפים בהתאם להזמנת החדרים.
לכל הזמנת חדר יש למלא טופס נפרד (עד  9אנשים בחדר).
יש לסמן  Xבעמודה המתאימה (ספורטאי/ת או מלווה).
בעמודת "אופן התשלום" יש לציין :מזומן ,שיק ,העברה.

שם פרטי  +משפחה

ספורטאי/ת

שם ממלא הטופס__________________________ :
מס' טלפון נייד____________________________ :
כתובת דוא"ל_____________________________ :
חתימה__________________________________ :

מלווה

שם המסגרת של
הספורטאי/ת

אופן
התשלום

