
 

Evenemangsvillkor 
 

Genom att skriva under nedan förstår och godkänner undertecknad ("lagrepresentant") följande 
anmälningsvillkor för CARHA Hockey World Cup 2023 ("evenemanget") för sitt lag ("deltagande lag") och 
för varje deltagande spelare ("deltagande spelare"): 

 
1. För att anmäla ett deltagande lag krävs en icke återbetalningsbar deposition på CAD 350,00 

(kanadensiska dollar). 
 

2. Alla deltagande lag som befinner sig utanför en radie på 150 kilometer från Richmond, British 
Columbia eller 1,5 timmar med bil/färja/etc. betraktas som "resande lag" och måste köpa det 
officiella hotellpaketet för evenemanget ("hotellpaketet för evenemanget") som arrangeras av 
CARHA Hockey. Det finns inga undantag från denna regel. 

 

3. Resande lag godkänner och förstår att anmälan till evenemanget innebär att det resande laget 
förbinder sig till ett hotellpaket för evenemanget på sju nätter. CARHA Hockey ska se till att varje 
resande lag har fåttsitt boende bekräftat. Om ett resande lag eller en spelare i det resande laget 
inte bor på något av de hotell som CARHA Hockey har utsett i hotellpaketet för evenemanget 
kommer det att uteslutas från turneringen och har inte rätt till någon återbetalning. 

 
4. Alla resande lag måste lämna in en deposition på CAD 100,00 (ej återbetalningsbar) för varje 

deltagande spelare och gäst. Observera att barn under arton (18) år inte behöver ta del av 
hotellpaketet för evenemanget om de bor i samma rum som sina föräldrar. 

 

5. Innan ni rangordnar och skickar in ert önskade boende, läs igenom den viktiga informationen för 

varje möjligt boende på https://carhahockeyworldcup.ca/partner-hotels/. Alla resande lag måste 

skicka in sitt önskade boende till CARHA Hockey. CARHA Hockey kommer att göra sitt bästa för att 

tilldela varje resande lag sitt önskade val, men kan inte garantera att det första valet kommer att 

vara tillgängligt. Faktorer som lagets anmälan, betalning av depositioner, antalet nödvändiga rum 

och andra diverse faktorer kommer att påverka fastställandet av vilket hotell som kommer att 

väljas. CARHA Hockey kommer att bekräfta vilket hotell ni kommer att bo på närmare 

evenemanget. 

 
6. Alla deltagande spelare i ett resande lag måste bo på samma hotell. Detta är logistiskt viktigt för att 

se till att transfern till matcherna fungerar smidigt. Deltagande spelare i ett resande lag kommer att 

få busstransport till och från varje match. Bussscheman kommer att anslås i lobbyn på alla officiella 

hotell i evenemanget. Preliminära laguppställningar måste lämnas in senast den 15 september 2022 

eller vid anmälningstillfället och slutgiltiga laguppställningar måste lämnas in senast den 31 

december 2022. Eventuella ändringar efter detta datum måste godkännas av den tekniske chefen 

och måste vara av samma ålder och kaliber. 

 
 

 

 

 

 

https://carhahockeyworldcup.ca/partner-hotels/


 

7. Deltagande spelare, lagfunktionärer och eventuella gäster ansvarar för sina egna måltider varje 

dag. Dessutom ansvarar varje deltagande spelare för andra transporter än flygplatstransfer, 

evenemangsbussar till och från varje turneringsmatch och våra tillfälliga busstransporter. 

Evenemangsbussarna ska endast användas för ditt lag att ta sig till och från varje turneringsmatch, 

tillbaka till hotellen och till Athletes Village. 

 
8. Eventuella hotellkostnader, inklusive men inte begränsat till room service, telefonavgifter, 

parkering och andra diverse utgifter, är den deltagande spelarens eller dennes gästers ansvar. 

För ytterligare förtydligande inkluderar inte Event Hotel Package några evenemangsrelaterade 

hotellkostnader. 

 
9. Måndagen den 16 januari 2023 kl. 15.00 EST kommer CARHA Hockey att tillfälligt låsa systemet och 

alla ändringar av rumslistor och/eller rumskrav efter detta måste godkännas av CARHA Hockey. Alla 

ändringar efter detta datum kommer att ligga på lagrepresentantens eller den deltagande 

spelarens eget ansvar, inklusive betalning av eventuella extra avgifter eller kostnader (inga 

undantag). 

 
10. Undertecknad bekräftar att ingen återbetalning kommer att ske för ändringar, avbokningar eller 

tidig avresa.  

 
11. Alla hotellpaket för evenemanget och anmälningsavgifter för deltagande lag ska betalas i sin 

helhet senast den 31 oktober 2022 och kan inte återbetalas. Skicka in dina insättningar för 

hotellpaketet för evenemanget så snart som möjligt via din onlineprofil på vår webbplats för 

CARHA Hockey World Cup  www.carhahockeyworldcup.ca eller kontakta oss på 

carhahockeyworldcup@carhahockey.ca 

 

12. Alla deltagande spelare måste på begäran visa upp fotolegitimation för turneringens 

organisationskommitté för att bekräfta identitet och ålder. Underlåtenhet att göra detta kan leda 

till att den deltagande spelaren och/eller det deltagande laget stängs av.  

 
13. Det tolereras inte att ett deltagande lag eller en lagrepresentant lämnar felaktig information av 

något slag. Om deltagande spelare och/eller lagrepresentanter lämnar felaktig information om en 

spelares ålder, spelvana eller tidigare spelresultat kan det leda till att ett deltagande lag eller en 

deltagande spelare stängs av eller att evenemangsspel förverkas. 

 
14. Lag som reser till evenemanget ansvarar för att samordna, boka och betala alla resekostnader 

till och från värdstaden Richmond, British Columbia. 

 
15. Turneringsbussar kommer att hämta alla lag som anländer till Vancouvers internationella flygplats. 

All relevant flyginformation, inklusive flygbolag, flygnummer, ankomst- och avgångstider, måste 

skickas till CARHA Hockey senast den 31 december 2022.
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16. Alla deltagande spelare måste representera sig själva på ett professionellt och vänligt sätt under 

hela veckan, både på och utanför isen. Undertecknad bekräftar att eventuella incidenter som 

turneringens organisationskommitté anser vara olämpliga kan leda till att en deltagande spelare 

eller ett deltagande lag avstängs från vidare spel i evenemanget, att de avlägsnas från sitt hotell och 

att de utesluts från andra framtiden evenemang som sanktioneras av CARHA Hockey. Det är 

underförstått att det inte kommer att utfärdas några återbetalningar för situationer som faller inom 

ramen för de beskrivna här. 

 
17. Slagsmål kommer inte att tolereras i någon match och kommer att resultera i en automatisk 

avstängning i en match. Tävlingens disciplinkommitté har rätt att ytterligare granska varje incident i 

en match och har rätt att öka längden på avstängningen eller utesluta den deltagande spelaren 

från evenemanget. Undertecknad bekräftar att den har granskat och godkänner alla officiella regler 

för turneringens spel som finns på: https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-rules/  

 
18. Överklaganden av alla beslut på eller utanför isen, inklusive domarbeslut, måste lämnas till 

turneringens disciplinkommitté inom tjugofyra (24) timmar från orsaken till överklagandet. En 

administrativ avgift på CAD 50,00 ska betalas innan ett överklagande behandlas av turneringens 

disciplinkommitté.  

 
19. Verkligt eller upplevt kränkande eller olämpligt beteende mot domare, anställda eller volontärer 

vid evenemanget, arenans ledning, hotellrepresentanter, personal vid arenan eller CARHA Hockeys 

anställda tolereras inte. Om en incident skulle inträffa där en deltagande spelare eller 

lagfunktionär, deltagare, familjemedlem, make/maka, gäst eller någon med anknytning till laget 

agerar på ett oprofessionellt sätt, kan den specifika individen och/eller hela laget uteslutas från 

evenemanget eller bli föremål för ytterligare disciplinåtgärder. Det är underförstått att det inte 

kommer att utfärdas några återbetalningar för situationer som faller inom ramen för de beskrivna 

här. 

 
20. Deltagande spelare och lagfunktionärer är ensamma ansvariga för sina handlingar. Eventuella skador 

som orsakas på deras hotell eller hotellrum, bussar, arenor och omklädningsrum, sociala platser 

eller andra offentliga eller privata anläggningar i Richmond, British Columbia, kommer att vara den 

berörda personens eget ansvar. Eventuella kostnader eller avgifter i samband med dessa skador 

måste betalas direkt av den berörda individen eller det berörda laget. Undertecknad samtycker till 

att CARHA Hockey inte ska vara ansvarig för dessa skador och att den specifika individen, den 

deltagande spelaren eller det deltagande laget kan behöva lösa eventuella problem med den lokala 

polismyndigheten (Royal Canadian Mounted Police). 

 
21. Deltagande spelare eller lagfunktionärer som verkar vara påverkade av alkohol och/eller droger får 

inte delta i några evenemangsmatcher eller delta i evenemangsrelaterade aktiviteter för sin egen 

och andras säkerhet och kan avvisas från evenemangsanläggningarna. 
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22. Turneringens organisations- och disciplinkommittéer ska ha sista ordet i alla frågor som rör spel 

och evenemang enligt deras eget och absoluta gottfinnande. 

 

23. Observera att alla ändringar av laglistor, hotelllistor eller särskilda önskemål efter att 

systemet har låsts kommer endast att accepteras skriftligen till: 

Carhahockeyworldcup@carhahockey.ca och kan enbart godkännas av CARHA Hockey.  

 

24. Undertecknad bekräftar att alla deltagande lag i CARHA Hockey World Cup genom att anmäla sig till 

evenemanget samtycker till att hålla evenemanget och CARHA Hockey, dess moderbolag, 

dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, chefer, anställda, agenter, sponsorer och 

representanter skadeslösa från och mot alla personskador, egendomsskador, förluster, 

skadeståndsansvar, ansvar eller anspråk på ansvar, kostnader, böter och straff, inklusive rimliga 

juridiska avgifter som orsakats av en felaktig eller försumlig handling, ett fel eller en underlåtenhet 

av oss, våra agenter, anställda eller representanter, inklusive evenemangets volontärer. 

 
 
 
 

Lagföreträdarens namn (texta) Lagets namn 
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