SPAIN 2018 JULIOL 17-22

HABAWA B A
TERMES I CONDICIONS
Guia de inscripció pels equips:
»» Cada club pot registrar un màxim de dos equips per categoria, és a dir, dos equips a la
categoria U10 (2008+) i dos equips a la categoria U12 (2006, 2007+), en aquesta categoria
s’acceptarà també la participació d’atletes nascuts al 2009.
»» Cada equip pot registrar de 9 a 15 jugadors, un entrenador i un delegat, per a qualsevol
sol·licitud d’un tercer acompanyant s’haurà de sol·licitar autorització a la secretaria
(info@habawaba.es).
»» L’entrenador i el delegat hauran de pagar la mateixa quota que els participants de l’equip.
»» Les inscripcions es realitzaran mitjançant el formulari que apareix a la web a partir del 15 de
Novembre de 2017 i fins el 31 de Març del 2018.
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Procediment de registre – Cost de participació
Pas 1: Els clubs interessats en participar a la 1ª edició del HabaWaba Spain 2018 hauran de:
»» Omplir un formulari que trobaran a la web www.habawaba.es per cada equip que vulguin
inscriure al torneig, és a dir, un o dos equips a la categoria U12 i un o dos equips a la
categoria U10.
»» Al formulari s’haurà d’indicar el nom de l’equip participant, categoria, persona de contacte,
e-mail de contacte, número de mòbil de contacte i país d’origen. El nom de l’equip podrà ser
diferent al nom del club, però ha de contenir com a mínim un element identificatiu del club
d’origen.
»» Una vegada rebut el formulari, la secretaria de l’event es posarà en contacte amb el club
indicant els següents passos a seguir.
Pas 2: Cost de la quota de inscripció del club i condicions de pagament (per cada equip
participant):
»» La quota de participació per cada equip és de 300,00 € (IVA inclòs).
»» Cada club haurà d’abonar una quota de inscripció de 300,00 € per cada equip que registri
a les dos competicions del torneig (U12-U10).
»» Al moment de la inscripció (formulari web), i posterior mail de confirmació de la plaça per
part de la Secretaria, es realitzarà el pagament mitjançant transferència bancària a la conta
de BIWPA, indicant al justificant: Quota inscripció HBWBSP 2018 + nom del club + número
d’equips U10 / U12. Aquest pagament, garantitzarà la reserva de la plaça dels equips registrats.
C\C bancaria BIWPA
IBAN: ES03 0081 1689 8800 0109 8313
BIC/SWIFT: BSABESBB
»» Les inscripcions es podran tancar amb antelació si els equips registrats superen el número
esperat de 44 equips a la categoria U12 i 20 equips a la categoria U10. Quan es superi el
número màxim d’equips, s’obrirà una llista d’espera.
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Pas 3: Cost de la quota de inscripció del participant i condicions de pagament.
La quota de participació per cada jugador-entrenador-delegat és de 195,00 € (IVA inclòs);
aquesta quota inclou:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Participació al torneig.
Dinar càtering i sopar tipus pícnic.
Welcome pack de bienvinguda.
Entrada gratuïta al Campionat d’Europa (del 18/07 al 21/07).
Accés a l’àrea lúdica de la piscina Olímpica de Montjuic.
Transfer diari al festival i al Campionat d’Europa, des de Plaça Espanya.
Assegurança d’accidents.
Servei de urgències mèdiques i ambulància durant la competició.
Cerimònia de clausura i entrega de premis.

La quota de participació del jugador-entrenador-delegat s’haurà de fer efectiva en un únic pagament de 195,00 € que haurà d’estar abonat abans del 31 de Maig de 2018:
»» El pagament es realitzaran al banc esmentat anteriorment indicant al justificant:
Pagament quota participant HBWBSP 2018 + número d’atletes + nom del club.
Nota: no s’acceptaran pagaments individuals per part dels pares dels participants, el
pagament haurà de procedir exclusivament del club.
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Pas 4: Documentació oficial del HabaWaba Spain 2018:
»» Els clubs hauran d’omplir i firmar (i fer firmar als pares) el formulari de confirmació de inscripció del torneig que trobaran a la web www.habawaba.es que conté una declaració d’aptitud
física o esportiva emesa per l’autoritat responsable del club, així com l’autorització dels drets
de imatge i de la protecció de la privacitat del participant. Una vegada complimentat el document haurà de ser enviat per correu electrònic a secretaria (info@habawaba.es) abans del 31
de Maig de 2018.
»» Es demana als clubs que respectin les dates indicades en aquest document per raons
logístiques i d’organització.
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Alimentació
El dinar dels participants es farà a les instal·lacions de la piscina mitjançant càtering i el sopar
serà un pícnic que els participants podran menjar als jardins dels voltants de la muntanya de
Montjuic o mentre veuen els partits de waterpolo del campionat d’Europa.
La quota de participant inclou des del dinar del dia 18 fins el sopar del 21.
Nota: En el cas de que jugadors-entrenadors-delegats tingui al·lèrgia alimentària hauran
d’enviar a secretaria (info@habawaba.es) un comprovant mèdic que acrediti aquestes
al·lèrgies per tal que BIWPA pugui encarregar els menjars adequats amb temps suficient.
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Devolucions i reembolsaments
»» Els equips que hagin pagat la quota de inscripció, però no puguin participar al Torneig HabaWaba Spain 2018, degut a contratemps o imprevistos, se’ls hi retornarà la quota de inscripció de 300€ sempre i quan ho hagin comunicat a secretaria (info@habawaba.es) abans del 31
de Març de 2018, després d’aquesta data límit, no es faran reembolsaments.
»» Els equips que hagin pagat la quota de inscripció (300,00€) però no hagin pagat la quota de
participants (195,00€) abans del termini límit (31 de Maig), seran exclosos del torneig i no els
hi seran reemborsats els 300,00€ de inscripció.
»» Els equips que hagin pagat la quota de participants però que no puguin assistir al HabaWaba
Spain 2018 degut a contratemps o imprevistos, se’ls hi reemborsarà el 60% de l’import de la
quota de participació pagada, sempre i quan enviïn la petició de reemborsament a la secretaria (info@habawaba.es) abans del 31 de Maig del 2018. En cas de cancel·lació posterior no
s’efectuarà ningun tipus de reemborsament.
»» Si un atleta renuncia a la participació per raons de salut, el Club haurà d’enviar per correu
electrònic a la secretaria (info@habawaba.es) un certificat mèdic que acrediti la incapacitat de
l’atleta per participar. El Club rebrà un reemborsament del 60% de la quota de participant si
el correu electrònic es rep abans del 31 de Maig de 2018. Totes les sol·licituds que es rebin
després de la data límit no seran reemborsades.

Exclusions
Els equips o atletes no seran admesos al Torneig HabaWaba Spain en els següents casos:
»» Retràs dels pagaments de la quota de inscripció o participació dins del termini límit.
»» Atletes que no hagin enviat la declaració d’aptitud física o esportiva emesa pel responsable
del Club dins del termini límit (31 de Maig de 2018).
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