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 42יוני 4102
שלום לכולם,
אנו בהכנות לקראת עונת הפעילות  4102102במהלכה נקיים גם את הפעילות במסגרת תכנית היוניפייד המשותפת לשחקני
התאחדות הכדורת בישראל וספורטאי ה"עמותה למשחקים מיוחדים" (עונה שישית).
משחקי הליגות יתקיימו בימי שישי (אחת למספר שבועות) על פי תכנית משחקים שתפורסם בהמשך.
במסגרת התכנית יש לקיים אימונים משותפים על בסיס שבועי/דו שבועי וזאת כמובן עוד לפני המועד הראשון
של תחילת הליגות.
על מנת להשתתף בתכנית בעונת הפעילות הקרובה  4102102יש להירשם מראש.
ההרשמה מחייבת גם את אלו אשר השתתפו בתכנית זו באחת מהעונות הקודמות  -יש להירשם מחדש!
מועד אחרון להרשמה  13ביולי . 8132
רישום ספורטאי ה"עמותה למשחקים מיוחדים" יבוצע ישירות במערכת ההרשמה ע"י אנשי הקשר של המסגרות.
המערכת פתוחה כעת לרישום.
לתשומת לבכם ,כי לאחר המועד הנ"ל לא נוכל להתחייב להשתתפות ספורטאים אשר לא נרשמו במועד ולא
תהיה עדיפות לאותם ספורטאים אשר השתתפו בעונה האחרונה.
מכסת ספורטאי העמותה מוגבלת עד ל .22 -
ביטוח ספורטאים:
מסגרות אשר מבצעות את הביטוח באמצעות העמותה מתבקשות להעביר סך של  ₪ 21עבור כל משתתף בליגות
היוניפייד .סכום זה אינו כולל את סכום הביטוח עבור השתתפות בתחרויות הרגילות במהלך העונה.
הערות:
 .0בתכנית היוניפייד יוכלו להשתתף אך ורק ספורטאים1יות אשר ישתתפו בפעילות ענף הבאולינג במסגרת ה"עמותה
למשחקים מיוחדים".
 .0במידה וירשמו מספר ספורטאים של העמותה מעבר למכסה הנ"ל ,תינתן עדיפות לספורטאים אשר השתתפו במסגרת
התכנית בעונה האחרונה.
 .4מספר סופי של ספורטאי העמותה אשר ישתתפו בעונה הקרובה ,יקבע בהתאם למספר שחקני התאחדות הכדורת אשר
יתנדבו לתכנית זו.
 .3במידה וירשמו יותר ספורטאי העמותה מאשר שחקני התאחדות ,תיערך הגרלה בין ספורטאי העמותה לקביעת
המשתתפים בתכנית ובכל מקרה תהיה עדיפות לספורטאים כמצוין דלעיל בסעיף .0
 .2במידה וירשמו יותר שחקני התאחדות מאשר ספורטאי העמותה ,אנו נעשה כל מאמץ לשתף ספורטאים נוספים על מנת
למלא את המכסה לפעילות זו ,אך איננו יכולים להתחייב לכך.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל מיקי רייס ,רכז ענף הבאולינג ע"י משלוח דוא"ל לכתובת:
 miki66reis@gmail.comאו בטלפון .154-2142224

לידיעתכם.

בברכת עונה מוצלחת,
ראובן אסטרחן
מנכ"ל ומנהל ספורט

