
 
Arrangementsvilkår og -betingelser 

 

Ved å skrive under nedenfor, vil undertegnede ("team-representant") forstå og si seg enig i følgende 

registreringsbetingelser for 2020 CARHA Hockey World Cup ("arrangement") på vegne av deres team (et 

"Deltakende team") og for hver deltakende spiller (en "deltakende spiller"):  

 

1. Registrering av et deltakende lag krever et ikke-refunderbart depositum på 350,00 CAD. 

 

2. Alle deltakende team som befinner seg utenfor en radius på 150 kilometer fra Richmond, British 

Colombia, vil bli ansett som "reisende lag" og det kreves at de kjøper den offisielle arrangement- 

hotellpakken ("arrangement-hotellpakke") organisert av CARHA Hockey.  Det er ingen unntak fra 

denne regelen. 

 

3. Reisende team sier seg enig i og forstår at registrering for arrangement binder reisende team til en 

syvnetters arrangement-hotellpakke.  CARHA Hockey skal sørge for at hvert reisende team har 

bekreftet overnatting.  Ethvert reisende team eller spiller til nevnte reisende team som ikke befinner 

seg på ett av hotellene definert av CARHA Hockey i arrangement-hotellpakkene vil bli utvist fra 

turneringen og vil ikke motta refundering. 

 

4. Det kreves at alle reisende team sender inn et depositum på 100,00 $ CAD (ikke-refunderbart) for 

hver deltakende spiller og gjest innen 30. november 2018.   Team-representanten anerkjenner 

denne tidsfristen og forstår at utsettelser ikke er tillatt. Vennligst legg merke til at barn under atten 

(18) år ikke kreves å ta del i arrangement-hotellpakken gitt at de oppholder seg på samme rom som 

foresatt(e). 

 

5. I forkant av rangering og innsendelse av ønsket oppholdsvalg, vennligst gjennomgå 

nøkkelinformasjon for hvert mulige oppholdsopplegg på www.thecup2020.ca.  Alle reisende team 

må sende inn deres foretrukne opphold til CARHA Hockey innen 15. mai 2018. CARHA Hockey vil 

gjøre sitt beste for å tildele hvert reisende team deres foretrukne team med deres valg, men kan 

imidlertid ikke garantere at førstevalget vil være tilgjengelig.  Faktorer slik som team-innrullering, 

betaling av depositum, antall rom som kreves og andre faktorer, vil ha en innvirkning på 

beslutningen om hvilket hotell som blir valgt. CARHA Hockey vil bekrefte hvilken hotelleiendom du 

vil oppholde deg på når arrangementet nærmer seg.  

 

6. Alle deltakende spillere på et reisende team må oppholde seg på samme hotell.  Dette er 

logistikkmessig viktig for å sørge for at bussene kjøres jevnlig.  Deltakende spillere på reisende team 

vil motta busstransport til og fra deres kamper.   Bussoppsettet vil bli postet i lobbyen til alle 

http://www.thecup2020.ca/


 
offisielle arrangementhotell.  Innledende teams romlister må bli sendt inn før 15. mai 2019, med 

endelig romliste 27. september 2019. 

 

7. Deltakende spillere, teamoffisielle og enhver annen gjest er ansvarlig for deres egne måltider hver 

dag.  I tillegg, enhver transport annet enn arrangementbusser til og fra turneringskampene er hver 

deltakende spillers ansvar.  Arrangementbussene skal kun bli brukt for å komme seg til og fra hver 

av dine turneringskamper og til atlet-landsbyen.  

 

8. Hotellhendelser, inklusiv men ikke begrenset til, romservice, telefongebyr og andre utgifter er 

ansvaret til hver deltakende spiller eller deres gjester. For videre klargjøring,inkluderer ikke 

arrangement-hotellpakke  ekstra hotellgebyr.  

 

9. Fredag 11. oktober 2019 kl. 15.00 EST vil CARHA Hockey midlertidig låse systemet og ingen 

endringer for romlister og/eller romkrav vil bli akseptert.  Sørg for at enhver endring blir forespurt 

før denne datoen.  Enhver endring etter denne datoen vil være ansvaret til team-representanten 

eller deltakende spiller, inklusiv betaling av ethvert ekstra gebyr eller belastninger (uten unntak) 

 

10. Undertegnede anerkjenner at det ikke skal være noen tilbakebetalinger gitt for  

romreservasjonsendringer, annulleringer eller tidligere avreiser etter 27. september 2019.  

 

11. Alle registreringsgebyr for arrangement-hotellpakker og deltakende team skal bli fullstendig betalt 

innen 27. september 2019. Vennligst send inn ditt arrangement-hotellpakke-depositum så raskt som 

mulig via vår onlineprofil på vår 2020 CARHA Hockey World Cup nettside www.thecup2020.ca eller 

kontakt oss på carhahockeyworldcup@carhahockey.ca  

 

12. Alle deltakende teams endelig oppsett må bli sendt inn til CARHA Hockey innen 31. oktober 2019.  

 

13. Ved forespørsel må alle deltakende spillere sende inn fotoidentifikasjon til turneringens 

organisasjonskomité for å bekrefte deres identitet og alder.  Hvis dette ikke blir gjort, blir hver 

deltakende spiller og/eller hvert deltakende team suspendert. 

 

14. Feilaktig representasjon av enhver type informasjon av deltakende team eller team-representant vil 

ikke bli tolerert.  Enhver deltakende spiller og/eller team-representant som oppgir feilaktig 

informasjon om en spillers alder, spillererfaring eller tidligere kampresultat kan føre til at et 

deltakende team eller deltakende spiller blir suspendert eller at en arrangementkamp blir forspilt.   

 

15. Team som reiser til arrangementet er ansvarlig for å koordinere, booke og betale for alle 

reisekostnader til og fra vertsbyen Richmond, British Colombia. 
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16. Turneringsbusser vil bli levert for å hente alle reisende team som ankommer Vancouver 

internasjonale flyplass.  All relevant flyinformasjon, inklusiv flylselskap samt avreise- og 

ankomsttidspunkt, må bli sendt til CARHA Hockey innen 31. januar 2020,  

 

17. Alle deltakende spillere må presentere seg selv på et profesjonelt og høflig vis i løpet av uken, både 

på og utenfor isbanen.  Undertegnede anerkjenner at enhver hendelse som den organiserende 

turneringskomiteen anser som feilaktig, kan føre til utelukkelse av en deltakende spiller eller 

deltakende team fra videre arrangementskamper, fjerning fra deres hotell og fremtidig utelukkelse 

fra andre CARHA Hockey sanksjonerte arrangementer.  Det er inneforstått at det ikke vil bli noen 

refunderinger for situasjoner som faller innenfor det som er beskrevet her. 

 

18. Slåssing vil ikke bli tolerert i noe spill og vil automatisk føre til en kamputelukkelse. Turneringens 

disiplinærkomité skal ha rett til å videre gjennomgå enhver hendelse innen et spill og ha rett til å øke 

lengden på utelukkelsen eller suspendere en deltakende spiller fra arrangementet. 

 

19. Anker til en beslutning for på-is eller av-is, inklusiv resultatene, må bli levert til turneringens 

disiplinærkomité innen tjuefire (24) timer etter ankeårsaken.  Et administrasjonsgebyr på 50,00  CAD 

$ skal betales før en anke vurderes av turneringens disiplinærkomité.  

 

20. Den virkelige eller oppfattede misbruk av dommere, arrangementsmedarbeidere, 

arrangementfrivillige, arenahåndtering eller CARHA Hockey-ansatte vil ikke tolereres.  Skulle en 

hendelse oppstå der en deltaker eller teamoffisiell medarbeider, deltaker, familiemedlem, ektefelle, 

gjest eller tilknyttet teamet opptrer på en uprofesjonell måte, kan den bestemte personen og/eller 

hele teamet utvises fra arrangementet eller være underlagt videre disiplinærtiltak. 

 

21. Deltakende spillere og teamtjenestemenn er eneansvarlige for deres handlinger.  Eventuelle skader 

forårsaket på deres hotell- eller hotellrom, busser, arenaer og omkledningsrom, sosiale steder eller 

offentlige eller private lokaler i Richmond, British Columbia, er eneansvarlige for de involverte 

personene. Eventuelle kostnader eller avgifter knyttet til skadene må betales direkte av den enkelte 

eller laget som er involvert. Undertegnede er enig i at CARHA Hockey ikke skal være ansvarlig for 

noen skade, og at den bestemte personen, deltakende spiller eller deltakende team må løse 

eventuelle problemer med den lokale politimyndigheten (Royal Canadian Mounted Police).   

 

22. Deltakende spillere eller teamtjenestemenn som ser ut til å være påvirket av alkohol og/eller 

narkotika, har ikke lov til å spille i noe arrangementspill eller delta i en arrangementrelatert aktivitet 

på grunn av sikkerheten til seg selv og andre, og kan bortvises fra arrangementfasiliteter.    

 



 
23. Turneringsorganiserings- og disiplinære komiteer skal ha det endelige ordet angående alle spill- og 

hendelsesrelaterte saker etter eget skjønn. 

 

24. Undertegnede bekrefter at de har gjennomgått og godkjent alle offisielle turneringsspillregler som 

finnes på: https://thecup2020.ca/tournament-rules/ 

 

25. Vennligst legg merke til at enhver endring i teamoppsett, hotellister eller enhver særskilt forespørsel 

vil kun bli akseptert via skriftlig forespørsel til: carhahockeyworldcup@carhahockey.ca  

 

26. Undertegnede bekrefter at ved å registrere seg for arrangementet, er alle CARHA Hockey World 

Cup-deltakende team enige om å holde arrangementet og CARHA Hockey, dets morselskap, 

datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter og 

representanter for alltid uten ansvar fra og imot , enhver personskade, skade på eiendom, tap, 

ansvar eller krav på ansvar, bøter og straffer, inkludert rimelige juridiske gebyrer forårsaket av 

feilaktig eller uaktsom handling, feil eller unnlatelse av oss, våre agenter, ansatte eller 

representanter, inkludert arrangementetsfrivillige. 

 

_____________________________ _______________________________      __________ 

Navn (med blokkbokstaver) Underskrift     Dato 
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