Загальні положення та умови участі у Події
Представник команди, який підписався нижче (далі «Представник команди») розуміє та
погоджується із такими умовами реєстрації для участі у Кубку світу CARHA Hockey 2022 року (далі
«Подія») від імені своєї команди (далі «Команда-учасниця») та від імені кожного гравця, що бере
участь (далі «Учасник»):
1. Для реєстрації Команди-учасниці є необхідним безповоротний внесок у розмірі 350,00
канадських доларів.
2. Усі Команди-учасниці, що базуються за межами радіусу 150 кілометрів від Річмонда,
Британська Колумбія, вважаються командами на виїзді (далі «Команда на виїзді») і зобов'язані
придбати офіційний пакет готельних послуг для Події (далі «Пакет готельних послуг для Події»),
забезпечений CARHA Hockey. Винятків із цього правила немає.
3. Команди на виїзді погоджуються і розуміють, що реєстрація на Подію зобов'язує Команду на
виїзді до придбання Пакету готельних послуг для Події на сім ночей. CARHA Hockey має
забезпечити, щоб кожна Команда на виїзді отримала підтвердження розміщення. Будь-яка
Команда на виїзді або гравець зазначеної Команди на виїзді, які не зупинилися в одному з
готелів, передбачених CARHA Hockey у Пакетах готельних послуг для Події, будуть виключені зі
змагання і не матимуть права на будь-яке відшкодування.
4. Все Команди на виїзді мають зробити внесок у розмірі 100,00 канадських доларів (не
повертається) за кожного Учасника і гостя до 30 листопада 2021 року. Представник команди
визнає цей граничний термін і розуміє, що його подовження не допускається. Будь ласка,
зверніть увагу, що діти у віці до вісімнадцяти (18) років не зобов'язані придбавати Пакет
готельних послуг для Події за умови, що вони зупиняються в одному помешканні з батьками.
5. Перед вибором та поданням бажаного варіанту розміщення, будь ласка, ознайомтесь із
основною інформацією для кожного можливого варіанту розміщення на сайті
www.thecup2022.ca. Все Команди на виїзді мають подати свої бажані варіанти розміщення до
CARHA Hockey до 30 листопада 2021 року. CARHA Hockey робитиме все можливе, щоб
розмістити кожну Команду на виїзді за її бажанням, проте не може гарантувати, що перший
обраний варіант буде доступний. На вибір готелю впливатимуть такі фактори, як чисельність
команди, оплата внесків, кількість необхідних номерів тощо. У якому готелі вас буде
розміщено, CARHA Hockey повідомить ближче до дати Події.
6. Всі Учасники однієї Команди на виїзді мають зупинитися в одному готелі. Це логістично
важливо для забезпечення безперебійного руху автобусів-шатлів. Учасників Команд на
виїзді буде забезпечено перевезенням на автобусах до та від місця проведення
кожного матчу, у якому вони беруть участь. Розклад автобусів буде розміщено у фойє
всіх офіційних готелів Події. Попередні командні списки проживаючих із
розташуванням по кімнатах має бути подано до 30 листопада 2021 року, остаточні – до
5 січня 2022 року.

7. Учасники, співробітники команд та будь-які гості самі несуть відповідальність за своє щоденне
харчування. Крім того, за винятком трансферів до та від місця проведення кожного матчу,
питання будь-якого транспорту лежать на відповідальності кожного Учасника. Автобусишатли, що обслуговують Подію, мають використовуватися виключно для доставки до та від
місця проведення кожного матчу, у якому ви берете участь, а також до Села спортсменів.
8. Додаткові витрати у готелі, включно, але не обмежуючись такими, як обслуговування номерів,
витрати на телефонний зв'язок та інші видатки, лежать виключно на відповідальності
Учасників або їхніх гостей. Для кращого розуміння: до Пакету готельних послуг для Події не
входять ніякі додаткові готельні збори.
9. Усу боту, 15 січня 2022 року, о 15:00 за Північноамериканським східним часом CARHA Hockey
тимчасово заблокує систему, і жодні зміни до списків проживаючих із розташуванням по
кімнатах та/або вимоги до розміщення не буде прийнято. Будь ласка, переконайтеся, що будьякі зміни буде запитано до цієї дати. Будь-які зміни після цієї дати лежатимуть виключно на
відповідальності Представника команди або Учасника, у тому числі оплата будь-яких
додаткових зборів або витрат (без винятків).
10. Представник команди визнає, що після 30 листопада 2021 року не надаватиметься
відшкодувань, пов'язаних зі зміною або скасуванням бронювання, або ж із достроковим
від'їздом.
11. Все Пакети готельних послуг для Події та реєстраційні збори Команд-учасниць має бути
оплачено у повному обсязі до 30 вересня 2021 року. Будь ласка, якнайшвидше надішліть
інформацію про оплату своїх Пакетів готельних послуг для Події через свій обліковий запис на
веб-сайті Кубка світу CARHA Hockey 2020 року www.thecup2022.ca або зв'яжіться з нами за
адресою carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
12. Остаточні списки Команд-учасниць має бути подано до CARHA Hockey до 5 січня 2022 року.
13. Всі Учасники мають на вимогу надати Оргкомітету турніру посвідчення особи із фотографією
для підтвердження особи та віку. Недотримання цієї вимоги може спричинити припинення
участі Учасника та/або Команди-учасниці.
14. Перекручення інформації з боку Команди-учасниці або Представника команди не
допускається. Участь будь-якого Учасника та/або Команди-учасниці у разі надання Учасником
або Представником команди неточної інформації про вік гравця, ігровий досвід або попередні
результати, може бути призупинено, а їхні результати у рамках Події може бути анульовано.

15. Команди, що приїздять на Подію, відповідають за координацію, бронювання та оплату всіх
дорожніх витрат до та від приймаючого міста Річмонд, Британська Колумбія.
16. Для зустрічі усіх Команд на виїзді, що прибувають до міжнародного аеропорту Ванкувера,
надаватимуться турнірні автобуси-шатли. Всю необхідну інформацію про рейс, включно з
авіалінією, а також час прибуття та відправлення, має бути надіслано до CARHA Hockey до
5 січня 2022 року.
17. Всі Учасники протягом усього тижня мають поводити себе етично та дружньо як на льоду, так і
поза ним. Представник команди визнає, що будь-які інциденти, що Оргкомітет турніру
вважатиме неприпустимими, можуть спричинити припинення участі Учасника або Командиучасниці у подальшому перебігу Події, виселення з готелю та подальшого видалення з інших
подій, затверджених CARHA Hockey. Зрозуміло, що у ситуаціях, які підпадають під згадані у
цьому пункті, не надаватиметься ніяких відшкодувань.
18. Бійка у грі не допускається та призведе до автоматичного призупинення цієї гри.
Дисциплінарний комітет турніру має право продовжити розгляд будь-якого інциденту на грі, а
також має право збільшити тривалість призупинення або видалити Учасника з Події.
19. Апеляції на будь-яку постанову на льоду або поза льодом, включно із результатами суддівства,
має бути представлено до Дисциплінарного комітету турніру протягом двадцяти чотирьох (24)
годин із моменту виникнення причини оскарження. Адміністративний збір у розмірі 50,00
канадських доларів має бути оплачено до розгляду апеляції Дисциплінарним комітетом
турніру.
20. Реальні або такі, що маються на увазі, зловживання щодо суддів, співробітників Події,
волонтерів Події, персоналу спортивних споруд або співробітників CARHA Hockey є
неприпустимими. У разі інциденту, під час якого Учасник або співробітник команди, причетна
особу, член сім'ї, один з подружжя, гість або пов'язана з командою третя особа діє неетично,
конкретну особу та/або всю команду може бути видалено з Події або піддано стягненню
надалі.
21. Учасники та співробітники команди несуть особисту відповідальність за свої дії.
Відповідальність за будь-яку шкоду, завдану готелям або готельним номерам, автобусам,
спортивним спорудам та роздягальням, громадським місцям або будь-яким публічним або
приватним об'єктам у межах Річмонда, Британська Колумбія, покладається персонально на
причетну особу (осіб). Будь-які витрати або збори, пов'язані із зазначеною шкодою, має бути
сплачено безпосередньо причетною особою або командою. Представник команди
погоджується із тим, що CARHA Hockey не відповідає за будь-які збитки та що конкретній особі,

Учаснику або Команді-учасниці, можливо, доведеться вирішувати будь-які проблеми з
місцевим поліцейським органом (Королівською канадською кінною поліцією).
22. Учасники або співробітники команд, які перебувають під явним впливом алкоголю та/або
наркотиків, із метою безпеки для себе та інших осіб не можуть брати участь у будь-яких матчах
або іншій аналогічній діяльності, та їм може бути відмовлено в обслуговуванні.
23. Організаційний та Дисциплінарний комітети турніру матимуть вирішальне слово з усіх питань,
пов'язаних з грою та Подією.
24. Представник команди визнає, що команда розглянула та погоджується з усіма офіційними
правилами змагань, розташованими за адресою: https://www.thecup2022.ca/cms_wc/rules
25. Будь ласка, зверніть увагу, що будь-які зміни у списках команд, списках поселення, а також
будь-які спеціальні запити приймаються лише у письмовій формі за адресою:
carhahockeyworldcup@carhahockey.ca
26. Представник команди визнає, що, реєструючись на Подію, все Команди-учасниці Кубка світу
CARHA Hockey погоджуються назавжди звільнити і захистити Подію і CARHA Hockey, її
материнські, дочірні і пов'язані компанії, посадових осіб, директорів, співробітників, агентів і
представників від відповідальності за будь-які: особисту шкоду, матеріальний збиток, втрати,
відповідальність або вимогу про відповідальність, штрафні санкції та стягнення, включаючи
обґрунтовані витрати на оплату юридичних послуг, - викликані будь-якою неправомірною або
недбалою дією, помилкою або недоглядом, вчиненими нами, нашими агентами,
співробітниками або представниками, включно з волонтерами Події.
27. Підписавшись нижче, ви підтверджуєте, що для участі у Події ваша команда буде
дотримуватися всіх актуальних наказів органів громадської охорони здоров'я та протоколів
Події, пов'язаних з COVID-19. Після 30 листопада 2021 року, якщо Подію буде скасовано через
пандемію COVID-19, повернення коштів не буде здійснюватися.
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