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  הרשמה טופס

לגברים, נשים, מסטרס,  1027 הפתוחה ישראל אליפות
  מקצוענים

 געשמועדון גולף 
 

 :כללי .2

 17-22-1112211027  - (, נשים, מקצועניםOPENגברים )
 11122-212111027 –בכירים

 . פרסים וחלוקת סיום טקסיתקיים  2122127 ןשישיבסיום התחרות ביום 
 

 :השתתפות תנאי .2
 ועליהם האיגוד של רשמי הנדיקפ ובעלי( בתוקף חברות) בישראל הגולף איגוד חברי להיות חייבים ישראלים משתתפים .א

 .חובב מעמד לכללי המובנים בכל לענות
 . הספורט חוק י"עפ בתוקף ארגומטרית בדיקהכולל  רפואי אישור בעלי להיות חייבים ישראלים משתתפים .ב
 0..1 –הנדיקפ מקסימלי )אינדקס(  .ג
ת בחנו לקבל ניתן המסמך את. המלא" התחרות תנאי" מסמך את קרא1ה כי המשתתף1פת ת1מאשרבעת התשלום לתחרות,  .ד

 .האיגוד ובאתר ןבמועדו שופ-הפרו
 

 :לתחרות הרשמה .0
 בקיסריה. Golf Shop-, או בחנות ההגולףני בפרושופ של מועדו ישולמו לתחרויות ההרשמה דמי .א

 .00:00:.2בשעה  1.12211027מיום ו' לא יאוחר 
  .ב

 ת.ז. תוקף ספרות בגב הכרטיס 0 מספר הכרטיס סוג כרטיס
     
 

ו' מיום  יאוחר לא 1522550-01 –או לפקס.   gaash.com-info@golf –את הטופס הסרוק עם פרטי התשלום נא לשלוח למייל  .ג
 00:.2 בשעה 1.12211027

 או שהנרשם לא המציא  הגולף תשלום מלא של דמי ההרשמה או שהנרשם אינו חבר באיגוד הרשמה ללא .ד
 לא תתקבל. –בתוקף  ארגומטריה כולל רפואי אישור

 .לנרשמים יוחזר והכסף תבוטל היא – בקטגוריה משתתפים 6 לפחות ירשמו שלא במידה .ה
 ₪. 000  דמי הרשמה: .ו

 
 :להלן הפרטים כל את למלא נא

 שם פרטי: _____________________ שם משפחה: ____________________  טלפון: ________________________
 

 דואר אלקטרוני: _____________________@_______________ תאריך לידה: _______ 1 ____ 1 _____
 שנה         חודש      יום               

 מועדון הבית )נא להקיף בעיגול(:   געש    1    קיסריה   1   לא חבר מועדון בישראל
 

 מקצוענים. +(50נשים בכירות )+( 651+( גברים בכירים ) גילאי 50גברים 1 נשים1 גברים בכירים )גילאי קטגוריה )נא להקיף בעיגול(:  
 

 .פירות 1 גבינה מלוחה1צהובהינה גב ביצה קשה1 טונה 1כריך מבוקש לימי המשחק )נא להקיף בעיגול(: 
 

 .5572171-050או בטלפון   info@israelgolffed.orgבכל שאלה ניתן לפנות אל עירית פלג מזכירת אגוד הגולף במייל 
 

  בהצלחה

mailto:info@golf-gaash.com
mailto:info@israelgolffed.org

