
 

Іс-шараның Шарттары мен талаптары 
 

Төменде қол қою арқылы қол қойған тарап («Команда өкілі») командасының («Қатысатын 
команда») және әрбір қатысатын ойыншы («Қатысатын ойыншы») атынан 2023 CARHA Hockey 
әлемдік кубогі («Іс-шара») үшін келесі тіркелу талаптарын түсінетінін және олармен келісетінін 
көрсетеді: 

 
1. Қатысатын команданы тіркеу үшін 350 канадалық долларды құрайтын қайтарылмайтын 

депозит қажет. 
 

2. Британдық Колумбия, Ричмондтың 150 километр радиусынан тыс немесе көлік/паром/т. б. 
арқылы 1,5 сағаттан аса қашықтықтағы жерден келетін қатысушы командалардың барлығы 
«Саяхаттаушы командалар» деп есептеледі және CARHA Hockey ұйымдастырған ресми Іс-
шараның қонақүй бумасын («Іс-шараның қонақүй бумасы») сатып алуы керек. Бұл ереженің 
қиыс жағдайлары жоқ. 

 
3. Саяхаттаушы командалар Іс-шараға тіркелгенде, Саяхаттайтын команда жеті күндік Іс-

шараның қонақүй бумасын алуы керек болатынымен келіседі және мұны түсінеді. CARHA 
Hockey ұйымы әрбір Саяхаттайтын команданың расталған баспанасы бар екеніне көз 
жеткізеді. CARHA Hockey ұйымы Іс-шара қонақүй бумаларында белгілеген қонақүйлердің 
бірінде тұрмайтыны анықталған кез келген Саяхаттайтын команда немесе аталған 
Саяхаттайтын команданың ойыншысы турнирден шығарылады және ешқандай ақша 
қайтарылмайды. 

 
4. Барлық Саяхаттайтын командалар әрбір Қатысушы ойыншы және қонақ үшін 100 канадалық 

долларлы (қайтарылмайды) депозит жіберуі керек. Ата-аналарымен бірдей бөлмеде тұрса, 
он сегізге (18) толмаған балалардан Іс-шараның қонақүй бумасын сатып алу талап 
етілмейтінін ескеріңіз. 

 

5. Орналасу үшін қалаған таңдауыңызға баға беру және жіберу алдында баспаналардың әрбір 

мүмкін жиынтығы туралы негізгі ақпаратты мына бетте қарап шығыңыз: 

https://carhahockeyworldcup.ca/partner-hotels/. Саяхаттаушы командалардың барлығы 

баспана бойынша қалауын CARHA Hockey ұйымына жіберуі керек. CARHA Hockey ұйымы әрбір 

Саяхаттаушы командаға қалаған таңдауын тағайындау үшін бар күшін салады, дегенмен 

бірінші таңдаулары қолжетімді болатынына кепілдік бере алмайды. Команданы тіркеу, 

депозиттерді төлеу, қажет бөлмелердің саны сияқты факторлар және басқа әртүрлі 

факторлар қонақүй таңдауына анықтауға әсер етеді. CARHA Hockey ұйымы Іс-шара 

жақындағанда қонақүйдің қай бөлмесінде тұратыныңызды растайды. 

 
6. Саяхаттайтын командадағы барлық Қатысушы ойыншылар бір қонақүйде тұруы керек. Бұл 

ойыншыларға арналған автобустарың еш мәселесіз жұмыс істеуі үшін логистика тұрғысынан 

маңызды. Саяхаттаушы командадағы Қатысушы ойыншылар ойындарының әрқайсысына 

қарай және одан қайтатын автобуспен тасымалданады. Автобустардың кестелері барлық 

ресми Іс-шара қонақүйлерінің лоббиінде жарияланады. Алдын ала жасалған тізімдер 2022 

жылдың 15 қыркүйегіне дейін немесе тіркелу уақытында жіберілуі керек, ал түпкілікті 

команда тізімдері 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін жіберілуі керек. Бұл күннен кейін 
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енгізілген кез келген өзгерістерді техникалық директор бекітуі керек әрі ұқсас жаста және 

деңгейде болуы керек. 

 
7. Қатысушы ойыншылар, команданың ресми қызметкерлері және кез келген қонақтар 

күнделікті тамақтануға өздері жауапты. Бұған қоса, әуежай трансферлерінен, іс-шараның 

әрбір турнир ойынына апаратын және әкелетін автобустарынан және кездейсоқ автобуспен 

тасымалдауымыздан басқа кез келген тасымалдау әрбір Қатысатын ойыншының 

жауапкершілігі. Іс-шараның автобустары қатаң түрде тек команданың турнирлік ойындарына 

апару және әкелу, қонақүйлерге және атлеттер ауылына әкелу үшін пайдалануға арналған. 

 
8. Қонақүйдің күтпеген шығындары, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бөлме 

қызметі, телефон төлемдері, автотұрақ және басқа әртүрлі шығындар үшін тек Қатысатын 

ойыншы немесе оның қонақтары жауапты. Іс-шараның қонақүй бумасы ешқандай 

кездейсоқ қонақүй комиссияларын қамтымайды. 

 
9. Дүйсенбі, 2023 жылдың 16 қаңтарында, 15:00 (EST) уақытында CARHA Hockey ұйымы жүйені 

уақытша құлыптайды және бұдан кейінгі бөлме тізімдеріне және/немесе бөлме талаптарына 

кез келген өзгерістерді CARHA Hockey ұйымы бекітуі керек. Бұл күннен кейінгі кез келген 

өзгерістерге, соның ішінде кез келген қосымша комиссияларды немесе төлемдерді төлеуге 

тек Команда өкілі немесе Қатысатын ойыншы жауапты болады (қиыс жағдайлар болмайды). 

 
10. Қол қойған тұлға кез келген резервтелген бөлмені өзгертулер, бас тартулар немесе ерте 

кетулер үшін ешқандай ақша қайтарылмайтынын қабылдайды.  

 
11. Іс-шараның қонақүй бумаларының және Қатысатын команданы тіркеудің барлық 

комиссияларын 2022 жылдың 31 қазанына дейін толығымен төлеу керек және олар 

қайтарылмайтын деп саналады. CARHA Hockey ұйымының www.carhahockeyworldcup.ca 

деген әлемдік кубок веб-сайтындағы онлайн профиліңіз арқылы Іс-шараның қонақүй 

бумасы депозиттеріңізді мүмкіндігінше тезірек жіберіңіздер немесе бізге  

carhahockeyworldcup@carhahockey.ca мекенжайына хабарласыңыз 

 

12. Сұрау бойынша, барлық Қатысатын ойыншылар Турнирдің ұйымдастырушы комитетіне 

жеке тұлғаларын және жастарын растау үшін фотосуреті бар куәлікті көрсетуі керек. 

Көрсетпеген жағдайда, Қатысатын ойыншының және/немесе Қатысатын команда уақытша 

шеттетілуі мүмкінетін болады.  

 
13. Қатысатын команданың немесе Команда өкілінің ақпарат түрін дұрыс емес түрде көрсетуіне 

тыйым салынады. Кез келген Қатысатын ойыншылар және/немесе Команда өкілдері 

ойыншының жасы, ойнау тәжірибесі немесе бұрынғы ойын нәтижелері туралы дұрыс емес 

ақпарат берсе, Қатысатын команда немесе Қатысатын ойыншы уақытша тоқтатылуы немесе 

Іс-шара ойындарының күші жойылуы мүмкін. 

 
14. Іс-шараға саяхаттайтын командалар Британдық Колумбия, Ричмонд деген қабылдаушы 

қалаға бару және одан келудің барлық саяхаттау шығындарын үйлестіруге, резервтеуге 
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және оларды төлеуге жауапты. 

 
15. Барлық Саяхаттайтын командаларды Ванкувер халықаралық әуежайынан алып кету үшін 

турнирдің тасымалдау автобустары қамтамасыз етіледі. Бүкіл қатысты рейс туралы ақпарат, 

соның ішінде авиакомпания, рейс нөмірі әрі келі және кету уақыттары туралы ақпаратты 

CARHA Hockey ұйымына 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін жіберу керек. 

 

16. Барлық Қатысатын ойыншылар бүкіл аптада мұз айдынында да, одан тыс та кәсіби және жылы 

шырайлы түрде көрсетуі керек. Қол қойған талаптар Турнирдің ұйымдастыру жөніндегі 

комитеті тиісті емес деп санайтын кез келген инциденттер Қатысатын ойыншының немесе 

Қатысатын команданың Іс-шара ойынына одан әрі қатысуын уақытша тоқтатуға әкелуі мүмкін 

екенін, қонақүйден шығарылуына және болашақта CARHA Hockey санкциялар беретін іс-

шаралардан шығаруға әкелуі мүмкін екенін растайды. Осында сипатталған жағдайлар үшін 

ақша қайтарылмайды деп түсіну керек. 

 
17. Ешбір ойында төбелеске жол берілмейді және бұл бір ойынның автоматты түрде уақытша 

тоқтатылуына әкеледі. Турнирдің тәртіп жөніндегі комитетінде ойындағы кез келген 

инцидентті одан әрі қарап шығу құқығы болады және Қатысатын ойыншыны уақытша тоқтату 

ұзақтығын арттыру немесе Іс-шарадан шығару құқығы болады. Қол қойған тұлға мына беттегі 

турнирлік ойынның барлық ресми ережелерін қарап шыққанын және олармен келісетінін 

растайды: https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-rules/  

 
18. Кез келген мұздағы немесе мұздан тыс ережелерге, соның ішінде төрешілік нәтижелеріне 

қатысты апелляцияларды Турнирдің тәртіп жөніндегі комитетіне апелляция себебінен кейін 

жиырма төрт (24) сағат ішінде қамтамасыз ету керек. Турнирдің тәртіп жөніндегі комитеті 

кез келген апелляцияны қарастыруы алдында 50 канадалық долларды құрайтын әкімшілік 

комиссияны төлеу керек.  

 
19. Реферилердің, Іс-шара қызметкерлерінің, Іс-шара еріктілерінің, арена басқармасының, 

қонақүй өкілдерінің, орындағы қызметкерлердің немесе CARHA Hockey қызметкерлерінің 

шын немесе солай болып көрінетін ереже бұзушылығына жол берілмейді. Қатысатын 

ойыншы немесе команданың ресми қызметкері, қатысушы, отбасы мүшесі, жұбай, қонақ 

немесе команданың серіктесі кәсіби емес түрде әрекет ететін инцидент орын алса, нақты 

тұлға және/немесе бүкіл команда Іс-шарадан шығарылуы мүмкін немесе оларға қосымша 

тәртіптік шаралар қолданылуы мүмкін. Осында сипатталған жағдайлар үшін ақша 

қайтарылмайды деп түсіну керек. 

 
20. Өз әрекеттеріне тек Қатысатын ойыншылар және команданың ресми қызметкерлері жауапты. 

Британдық Колумбия, Ричмондта олардың қонақүйіне немесе қонақүй бөлмелеріне, 

тасымалдау автобустарына, ареналарына және киім ауыстыру бөлмелеріне, әлеуметтік 

орындарына я болмаса кез келген қоғамдық немесе жеке нысандарына тигізілген зиян үшін 

тек қатысты тұлға(лар) жауапты. Аталған зиянмен байланысты кез келген шығындарды немесе 

комиссияларды тікелей қатысты тұлға немесе команда төлеуі керек. Қол қойған тараптар 
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CARHA Hockey ұйымы кез келген аталған зиянға жауапты емес екенімен және нақты тұлға, 

Қатысатын ойыншы немесе Қатысатын команда кез келген мәселеелрді жергілікті полиция 

органымен (Royal Canadian Mounted Police) шешуі керек болуы мүмкін екенімен келіседі. 

 
21. Алкоголь және/немесе есірткілер әсерінде болып көрінетін Қатысатын ойыншыларға немесе 

команданың ресми қызметкерлеріне олардың өздерінің және басқалардың қауіпсіздігі үшін 

ешқандай Іс-шара ойындарында ойнауға немесе Іс-шараға қатысты әрекеттерге қатысуға 

рұқсат етілмейді әрі оларға Іс-шараның тұратын орындары берілмеуі мүмкін. 

 
22. Турнирдің ұйымдастыру және тәртіп жөніндегі комитеттері тек жеке және абсолюттік 

таңдауы бойынша бүкіл ойынға және Іс-шараға қатысты мәселелерде түпкілікті шешімді 

қабылдайды. 

 

23. Жүйе құлыпталғаннан кейін команда тізімдеріне, қонақүй тізімдеріне кез келген 

өзгерістерге немесе кез келген арнайы сұрауларға тек: 

carhahockeyworldcup@carhahockey.ca мекенжайына жазғанда қабылданатынын және 

оларды тек CARHA Hockey ұйымы бекітуі керек екенін ескеріңіз.  

 

24. Қол қойған тарап Іс-шараға тіркелу арқылы CARHA Hockey әлемдік кубогына қатысатын 

командалардың барлығы Іс-шараны және CARHA Hockey ұйымын, оның тектік 

компанияларын, филиалдарын, серіктестерін, аға қызметкерлерін, директорларын, 

қызметкерлерін, агенттерін, демеушілерін және өкілдерін мыналардың кез келгенінен және 

барлығынан мәңгілікке босататынын және жауапкершілік жүктемейтінін растайды: жеке 

жарақат, мүліктің зақымдалуы, шығын, қарыз немесе қарызды талап ету, айыппұлдар, соның 

ішінде біздің тараптан, агенттеріміздің, қызметкерлеріміздің немесе өкілдеріміздің, соның 

ішінде Іс-шара еріктілерінің тарапынан кез келген дұрыс емес немесе салақ әрекет, қате 

немесе өткізіп алу тудырған тиісті заңды алымдар. 

 
 
 
 

Команда өкілінің аты-жөні (баспа әріптерімен) Команда аты 
 
 

 
 

Қолтаңба Күн 

mailto:carhahockeyworldcup@carhahockey.ca

	TeamRep: 
	TeamName: 
	Date: 
	Signature: 


