Splošni pogoji dogodka
Spodaj podpisani (v nadaljevanju: predstavnik moštva) v imenu svojega moštva (v nadaljevanju:
sodelujoče moštvo) in vseh sodelujočih igralcev (v nadaljevanju: sodelujoči igralci) s spodnjim podpisom
potrjujem, da razumem in se strinjam z naslednjimi pogoji registracije za Svetovni pokal v hokeju CARHA
2020 (v nadaljevanju: dogodek):
1. Za registracijo sodelujoče ekipe je treba vplačati nevračljivo varščino v višini 350 CAD.
2. Vsa sodelujoča moštva, ki prihajajo iz mest, ki so od mesta Richmond v Britanski Kolumbiji v Kanadi
oddaljena več kot 150 km (v nadaljevanju: gostujoča moštva), morajo kupiti enega od uradnih
paketov hotelskih storitev dogodka (v nadaljevanju: paket hotelskih storitev), ki jih določi
organizacija CARHA Hockey. Za to pravilo ni nobenih izjem.
3. Gostujoča moštva razumejo in se strinjajo, da so se z registracijo zavezala k nakupu 7-dnevnega
paketa hotelskih storitev. Organizacija CARHA Hockey bo preverjala, ali so vsa gostujoča moštva
izbrala določene namestitve. Gostujoče moštvo ali igralec gostujočega moštva, za katerega se bo
izkazalo, da ne biva v enem od hotelov, ki ga je izbrala organizacija CARHA Hockey, bo izključen s
turnirja in ne bo upravičen do povrnitve stroškov.
4. Vsa gostujoča moštva morajo najkasneje do 30. novembra 2018 za vsakega sodelujočega igralca in
gosta vplačati nevračljivo varščino v višini 100 CAD. Predstavnik moštva potrjuje, da je seznanjen z
zadnjim rokom za prijavo, ter razume, da podaljšanje roka ni dovoljeno. Otrokom, mlajšim od
osemnajst (18) let, ni treba kupiti paketa hotelskih storitev pod pogojem, da bodo bivali v sobi
skupaj s staršem/i.
5. Pred ureditvijo in oddajo seznama želenih namestitev preučite osnovne podatke o vsaki namestitvi
na spletni strani www.thecup2020.ca. Vsa gostujoča moštva morajo organizaciji CARHA Hockey
predložiti seznam želenih nastanitev najkasneje do 15. maja 2018. Organizacija CARHA Hockey si bo
po najboljših močeh prizadevala vsakemu gostujočemu moštvu dodeliti želeno namestitev, vendar
ne more zagotoviti, da bo to ravno prva izbrana namestitev. Na dodelitev hotela vplivajo različni
dejavniki, na primer: prijava moštva, vplačilo varščin, število potrebnih sob in drugi. Organizacija
CARHA Hockey bo informacije o dodeljenem hotelu posredovala pred samim dogodkom.
6. Vsi sodelujoči igralci gostujočega moštva morajo bivati v istem hotelu. To je pomembno zaradi
logističnih dejavnikov, saj le tako lahko zagotovimo tekoč potek prevozov. Za vse sodelujoče igralce
gostujočega moštva je ob vsaki njihovi tekmi zagotovljen avtobusni prevoz na in s prizorišča. Urniki
avtobusnih prevozov bodo izobešeni v preddverjih vseh uradnih hotelov dogodka. Predhodni

seznam gostov mora biti predložen najkasneje do 15. maja 2019, končni seznam gostov pa
najkasneje do 27. septembra 2019.
7. Sodelujoči igralci, funkcionarji kluba in drugi gosti za prehrano poskrbijo sami. Za vse prevoze, razen
za tiste na ali s prizorišča, poskrbijo sodelujoči igralci sami. Uradna vozila dogodka so namenjena
izključno prevozu na ali s prizorišč tekem moštva ter prevozu do športne vasi.
8. Dodatni hotelski stroški, ki med drugim vključujejo, a niso omejeni na postrežbo v sobi, stroške
telefonskih pogovorov in razne druge stroške, so v izključni domeni sodelujočih igralcev ali njihovih
gostov. Paket hotelskih storitev ne zajema morebitnih stroškov varščine.
9. V petek, 11. oktobra 2019 ob 21.00 uri, bo organizacija CARHA Hockey začasno zaklenila sistem.
Vnašanje sprememb na sezname gostov in/ali zahtevkov za nastanitev ne bo več mogoče. Vse
zahtevke za spremembe vnesite pred tem datumom. Po tem datumu bo za vse spremembe
odgovoren izključno predstavnik moštva oziroma sodelujoči igralec, kar vključuje tudi plačilo vseh
dodatnih pristojbin ali stroškov (brez izjem).
10. Spodaj podpisani potrjuje, da se zaveda, da po 27. septembru 2019 niso mogoča nikakršna povračila
stroškov zaradi sprememb ali odpovedi rezervacij ter predčasnih odhodov.
11. Vsi paketi hotelskih storitev in stroški registracije za gostujoča moštva morajo biti v celoti poravnani
najkasneje do 27. septembra 2019. Varščine za paket hotelskih storitev vplačajte v najkrajšem
možnem času preko vašega profila na spletni strani Svetovnega pokala v hokeju CARHA 2020
www.thecup2020.ca, lahko pa se obrnete na nas, tako da nam pišete na
carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
12. Dokončne sezname sodelujočih moštev morate organizaciji CARHA Hockey predložiti najkasneje
do 31. oktobra 2019.
13. Na zahtevo morajo vsi sodelujoči igralci organizacijskemu odboru turnirja predložiti osebni
dokument s fotografijo, s katero se lahko potrdi njihova identiteta in starost. Neizpolnjevanje te
zahteve lahko vodi v izključitev sodelujočega igralca in/ali sodelujočega moštva s turnirja.
14. Kakršnokoli netočno navajanje podatkov s strani sodelujočega moštva ali predstavnika moštva je
nedopustno. Če sodelujoči igralci ali predstavniki moštva predložijo netočne podatke, ki se nanašajo
na starost igralca, igralne izkušnje ali pretekle rezultate, to lahko vodi v izključitev sodelujočega
moštva ali sodelujočega igralca oziroma se tekma šteje kot izgubljena.

15. Odgovornost za organizacijo, rezervacije in plačila vseh potnih stroškov do in iz mesta gostitelja
Richmond v Britanski Kolumbiji v Kanadi nosijo moštva.
16. Uradna vozila turnirja bodo gostujočim moštvom na voljo že ob prihodu na mednarodno letališče
Vancouver. Vse bistvene podatke o poletih, vključno s časi prihoda in odhoda, je treba organizaciji
CARHA Hockey sporočiti najkasneje do 31. januarja 2020.
17. Vsi sodelujoči igralci se morajo v času trajanja turnirja tako na ledu kot z njega vesti primerno in
profesionalno. S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da incidenti, ki jih bo organizacijski
odbor ocenil kot neprimerne, lahko privedejo do izključitve sodelujočega igralca ali sodelujočega
moštva iz nadaljnjega sodelovanja, odstranitve iz hotela in prepovedi sodelovanja na prihodnjih
dogodkih, organiziranih s strani CARHA Hockey. Razume se, da v primeru zgoraj opisanih dogodkov
ne bo prišlo do nikakršnega povračila stroškov.
18. Pretepi niso dovoljeni in bodo kaznovani z izključitvijo igralca za čas ene tekme. Disciplinski odbor
turnirja si pridržuje pravico do podrobne preučitve vsakega incidenta, do katerega pride med tekmo,
ter ima pravico podaljšati čas izključitve oziroma izključiti sodelujočega igralca s turnirja.
19. Pritožbe na pravilnik tekmovanja in na sodniške odločitve je treba disciplinskemu odboru turnirja
predložiti v štiriindvajsetih (24) urah po incidentu, ki je razlog pritožbe. Disciplinski odbor turnirja bo
pritožbo obravnaval šele po plačilu administrativnih stroškov v višini 50 CAD.
20. Dopuščene ne bodo nikakršne dejanske ali domnevne namerne napake sodnikov, zaposlenih na
dogodku, prostovoljcev na dogodku, upraviteljev dvorane ali zaposlenih v organizaciji CARHA
Hockey. Če do incidenta pride zaradi neprimernega vedenja sodelujočega igralca ali funkcionarja
kluba, udeleženca, družinskega člana, zakonskega partnerja, gosta ali pridruženega člana moštva, se
to osebo in/ali celotno moštvo lahko izključi z dogodka oziroma ustrezno sankcionira.
21. Sodelujoči igralci in funkcionarji kluba sami odgovarjajo za svoja dejanja. Za kakršnokoli škodo v
hotelu, hotelskih sobah, uradnih vozilih dogodka, arenah, garderobah, na lokacijah družabnih
prireditev ali v zasebnih in javnih objektih v mestu Richmond v Britanski Kolumbiji v Kanadi je
odgovoren izključno vpleteni posameznik oziroma posamezniki. Odškodnino in stroške za
povzročeno škodo krije neposredno vpleteni posameznik oziroma moštvo. S podpisom se strinjate,
da organizacija CARHA Hockey ne bo odgovarjala za zgoraj navedeno škodo, in da morajo odgovorni
posameznik, sodelujoči igralec ali sodelujoče moštvo sami rešiti vse morebitne zaplete z lokalno
policijo (Kanadska kraljeva konjeniška policija oziroma »The Royal Canadian Mounted Police«).

22. Sodelujoči igralci ali spremljevalno osebje, za katere se izkaže, da so pod vplivom alkohola in/ali
prepovedanih drog, zaradi lastne varnosti in varnosti drugih ne smejo sodelovati na nobeni tekmi ter
se ne smejo udeležiti nobene dejavnosti, ki je povezana z dogodkom, oziroma se tem osebam lahko
prepove vstop na prizorišča dogodka.
23. O vseh zadevah v zvezi s turnirjem ali povezanimi dogodki odločata izključno organizacijski in
disciplinski odbor turnirja po lastni presoji.

24. S podpisom potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate z uradnimi pravili turnirja, ki jih lahko najdete
na: https://thecup2020.ca/tournament-rules/
25. Upoštevajte, da spremembe seznama moštva, seznama hotelov ali druge posebne zahteve
sprejemamo samo v pisni obliki na naslov: carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
26. S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da s prijavo na dogodek vsa sodelujoča moštva, ki
so prijavljena na Svetovni pokal v hokeju CARHA, soglašajo, da ne bodo v nobenem primeru ogrožala
dogodka, organizacije CARHA Hockey, njenih matičnih in hčerinskih družb, podružnic, funkcionarjev,
upravnikov, zaposlenih, zastopnikov in predstavnikov ter jih odvezujete odgovornosti za telesne
poškodbe, materialno škodo, izgubo ali plačilo odškodninskih zahtevkov, glob in kazni, vključno z
razumnimi pravnimi stroški, do katerih bi lahko prišlo zaradi nezakonitih dejanj ali malomarnosti,
napake ali opustitve z naše strani, s strani naših agentov, zaposlenih, predstavnikov ali prostovoljcev
na dogodku.
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