ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Εγγραφή Σωματείων - Ομάδων
•
•

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου 2020.
Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετέχει με μέχρι δύο ομάδες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. πχ δύο
ομάδες στην κατηγορία K9 (2011 +) και δύο ομάδες στην κατηγορία Κ11(2009 +).
• Κάθε σωματείο μπορεί να εγγράψει για κάθε μία από τις ομάδες του από 7 έως 15 αθλητές, έναν
προπονητή και ένα συνοδό.
• Οι εγγραφές των σωματείων ξεκινούν τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι την
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2020.
• Η διαδικασία εγγραφής θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘’Delta I.S.O. HaBaWaBa
Greece System” (habawabagr.deltaiso.net).

Διαδικασία Εγγραφής - Κόστος Συμμετοχής
Βήμα A1: Εγγραφή Σωματείου
•

•
•

Τα σωματεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 5ο HabaWaba Greece πρέπει να
επικοινωνήσουν με την Κυρία Ρένα Τσαγκούρνου (habawabagreece@gmail.com ) με τον αριθμό των
ομάδων που επιθυμούν να εγγράψουν (πχ δύο ομάδες στην κατηγορία K9 και δύο ομάδες στην
κατηγορία Κ11).
Αμέσως μετά θα λάβουν το συνθηματικό για την ηλεκτρονική πλατφόρμα"Delta I.S.O. HaBaWaBa
Greece System".
Κάθε σωματείο θα λάβει μοναδικό συνθηματικό με το οποίο θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα "Delta I.S.O. HaBaWaBa Greece System" και θα του επιτρέπεται η είσοδος στη σελίδα
"Club Registration" όπου θα κληθεί να καταχωρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία: Όνομα
Σωματείου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Υπεύθυνος και στοιχεία επικοινωνίας κλπ. Στην ίδια σελίδα θα
πρέπει να αποθηκευτεί το λογότυπο του σωματείου σε υψηλή ανάλυση (jpg ή png).
Το σωματείο θα πρέπει να υποδείξει τον αριθμό (1-4) και το όνομα των ομάδων που θα
συμμετέχουν.

Βήμα A2: Πληρωμή Εγγραφής Σωματείου.
•
•

•
•
•

Tο κόστος εγγραφής ανά ομάδα , ανέρχεται στα €200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα
εκδοθεί νόμιμο παραστατικό.
Κάθε Σωματείο θα κληθεί να πληρώσει μέσω μεταφοράς στο τραπεζικό λογαριασμό της Delta I.S.O.
το κόστος εγγραφής που ανέρχεται σε 200,00 € για κάθε ομάδα που θα συμμετέχει στις δύο
ηλικιακές κατηγορίες (U11 & U09) της διοργάνωσης. Κατά την κατάθεση στην τράπεζα πρέπει να
αναγράφει στο πεδίο ‘’Αιτιολογία‘’: HWG_το όνομα του σωματείου_αριθμό όμάδων (Παράδειγμα:
HWG ΑΝΟΓ 3 ΟΜΑΔΕΣ 600€) .
Στη συνέχεια , το Σωματείο πρέπει να αποστείλει στο habawabagreece@gmail.com το αποδεικτικό
πληρωμής.
Tο κόστος εγγραφής πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2020.
Tα σωματεία θα μπορούν να κάνουν αλλαγές στο σύστημα μέχρι την 17η Μαρτίου 2020.
Οποιαδήποτε αλλαγή μετά από αυτή την ημερομηνία θα επικοινωνείτε στον διοργανωτή στο

email:habawabagreece@gmail.com.

Βήμα B1: Κόστος συμμετοχής αθλητών
Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι 55,00 €/ άτομο. Ομάδες εκτός Αθηνών θα
επιβαρυνθούν επιπλέον 240,00 €/άτομο σε συμβεβλημένο ξενοδοχείο. Το ποσό αυτό
συμπεριλάμβάνει διαμονή και πλήρη διατροφή για όλες τις ημέρες διαμονής.
Τα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Το κόστος συμμετοχής των αθλητών θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Delta I.S.O.
(σε δύο ισόποσες δόσεις)
To κόστος διαμονής και διατροφής ομάδων εκτός Αθηνών θα κατατεθεί στον τραπεζικό
λογαριασμό της Delta I.S.O. (σε δύο ισόποσες δόσεις).
Η πρώτη δόση του κόστους συμμετοχής (fee 55,00 €/ άτομο) θα πρέπει να γίνει μέχρι την 21η
Απριλίου 2020.
Η πρώτη δόση του κόστους διαμονής (fee 240,00 €/ άτομο) θα πρέπει να γίνει επίσης μέχρι
την 21η Απριλίου 2020. Σχετικές οδηγίες θα σας αποσταλούν με email.
Οι πληρωμές της συμμετοχής αθλητών, θα γίνονται στον τραπεζικό λογαριασμό της Delta I.S.O.
. Κατά την κατάθεση στην τράπεζα πρέπει να αναγράφει στο πεδίο ‘’Αιτιολογία‘’: HWG_το
όνομα του σωματείου_αριθμό αθλητών (Παράδειγμα: HWG ΑΝΟΓ 30 ΑΘΛΗΤΕΣ 1650 € αν γίνει
εφάπαξ η κατάθεση για το σύνολο του κόστους συμμετοχής ή HWG ΑΝΟΓ 30 ΑΘΛΗΤΕΣ 825.00
€ ) αν γίνει κατάθεση σε δύο δόσεις.
Tο ποσό κατάθεσης , πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής του συνολικού αριθμού των
αθλητών για όλες τις ομάδες του Σωματείου. (πχ Εάν σωματείο συμμετέχει με δύο ομάδες στην
κατηγορία Κ11 και δύο στην Κ9 με συνολικά 45 αθλητές τότε το Σωματείο πρέπει να καταθέσει.
45 X 55.00 € = 2475 €).
Σημείωση: Μεμονωμένες πληρωμές γονέων δε θα γίνονται δεκτές και δε θα επιστρέφονται.
Πληρωμές γίνονται αποδεκτές μόνο αν προέρχονται από το αντίστοιχο Σωματείο.
Με την πληρωμή, το Σωματείο θα πρέπει να αποστείλει την απόδειξη πληρωμής στο e-mail
habawabagreece@gmail.com και να αναφέρει το όνομα του σωματείου και τον αριθμό των
αθλητών.
Για όλες τις καταθέσεις, είτε αφορούν κόστος συμμετοχής αθλητών, είτε αφορούν κόστος
διαμονής, θα εκδοθούν τα νόμιμα παραστατικά.

Bήμα B2: Εγγραφή Αθλητών ανά Ομάδα
•

•
•

Μετά την πληρωμή του κόστους εγγραφής (200.00 € ανά ομάδα) το Σωματείο έχει τη
δυνατότητα να μπεί στην σελίδα «Accreditation» του "Deltaiso HaBaWaBa Greece System"
(μέχρι αυτό το σημείο πρόσβαση σε αυτή την εφαρμογή είναι κλειδωμένη). Χρησιμοποιώντας
το συνθηματικό του βήματος Α2, το Σωματείο πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα για κάθε μέλος
της αποστολής ξεχωριστά, καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία: Επώνυμο, Όνομα,
Σκουφάκι, Ημερομηνία Γέννησης, Μέγεθος Μπλούζας κλπ.
Σημείωση: Εκτός των στοιχείων που αναγράφονται παραπάνω, κατά την εγγραφή είναι
απαραίτητη η αποθήκευση έγχρωμης φωτογραφίας διαβατηρίου (μέγιστο μέγεθος αρχείου
500ΚΒ) για κάθε συμμετέχοντα. Η φωτογραφία πρέπει να είναι .jpg, or .png αρχείο.
Το σωματείο μπορεί να προσθέσει ή να αλλάξει αθλητές στη σελίδα ‘’Εγγραφές¨ μέχρι την 9η
Ιουνίου 2020. Μετά από αυτήν την ημερομηνία , το σύστημα θα απορρίψει κάθε αλλαγή.

Βήμα B3: Εξόφληση κόστους συμμετοχής, κόστους διαμονής και αποστολή
υπογεγραμμένων εγγράφων με email
•
•
•

Tο υπολειπόμενο ποσό του κόστους συμμετοχής πρέπει να εξοφληθεί έως και την Παρασκευή
12 Ιουνίου 2020 στον τραπεζικό λογαριασμό της Delta I.S.O.με την αιτιολογία: Εξόφληση
συμμετοχής HWG και το όνομα του σωματείου.
Tο υπολειπόμενο ποσό του κόστους διαμονής πρέπει να εξοφληθεί έως Παρασκευή 12 Ιουνίου
2020 στον τραπεζικό λογαριασμό της Delta I.S.O.
Με την ολοκλήρωση της πληρωμής το σωματείο πρέπει να στείλει ένα νέο email στο
habawabagreece@gmail.com με την απόδειξη πληρωμής.

•

Επιπλέον, κάθε σωματείο πρέπει να συμπληρώσει και να στείλει υπογεγραμμένα τα
έγγραφα που βρίσκονται στην ενότητα forms στον δικτυακό ιστότοπο
www.habawaba.gr (Ιατρική Βεβαίωση Αθλητή και Εξουσιοδότηση για την Χρήση
Φωτογραφίας υπογεγραμμένη από το γονέα κάθε αθλητή). Τις δύο φόρμες μπορείτε να
τις κατεβάσετε από την ενότητα «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» (FORMS.PDF)

•

Μέχρι την 23η Ιουνίου 2020, το Σωματείο θα μπορεί να αλλάξει τα ονόματα των εγγεγραμμένων
αθλητών και τις φωτογραφίες τους , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρησιμοποιώντας το
συνθηματικό που έχει δοθεί.
Από 24 Ιουνίου 2020, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Delta I.S.O. HaBaWaBa Greece System" δε θα
επιτρέπει αλλαγές.
Σημ.: Οι προθεσμίες δε δύναται να αλλάξουν για ευνόητους λόγους για την έγκαιρη
προετοιμασία και απρόσκοπτη λειτουργία της διοργάνωσης.

•
•

Bήμα C1: Καταχώρηση Άφιξης και Αναχώρησης
•
•

Μέχρι την 23η Ιουνίου 2020 κάθε Σωματείο πρέπει να καταχωρήσει μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας και συγκεκριμένα στην εφαρμογή "Αrrivals and Departures λεπτομέρειες σχετικά
με την Άφιξη και Αναχώρηση του σωματείου , ημερομηνία , ώρα και μέρος.
Η εφαρμογή Arrivals & Departures αφορά μόνο τα Σωματεία εκτός Αττικής.

Βήμα C2: Αίτηση Υπηρεσίας Μεταφορών
•

Τα σωματεία που επιθυμούν Μεταφορά από / προς αεροδρόμιο και λιμάνι καλούνται να
επικοινωνήσουν μέσω email με την Κα. Ρένα Τσαγκούρνου για λεπτομέρειες.

Φιλοξενία
Οι ομάδες που επιθυμούν μπορούν να διαμείνουν στο επίσημο ξενοδοχείο της διοργάνωσης , το
οποίο βρίσκεται σε απόσταση δέκα λεπτών με τα πόδια από την εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου
του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Γλυφάδας που θα διεξαχθεί το HaBaWaBa Greece. Παρέχεται
πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό , συνδυάζοντας τις απαιτήσεις των αθλητών, ξεκινώντας από
μεσημεριανό την Τετάρτη 8 μέχρι και πρωινό την Δευτέρα 13 Ιουλίου, 2020. Για οποιαδήποτε
αλλαγή στα γευματα παρακαλούνται τα σωματεία να επικοινωνήσουν με την διοργάνωση στο mail
habawabagreece@gmail.com μέχρι την 23η Ιουνίου 2019 .

Για τις οικογένειες των αθλητών, διατίθενται δωμάτια σε γειτονικά ξενοδοχεία σε προνομιακές
τιμές.Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την διοργάνωση. Λόγω υψηλής ζήτησης την
περίοδο της διοργάνωσης , παρακαλούνται οι ομάδες και οι συνοδοί των αθλητών να έχουν
επικοινωνήσει σχετικά με τη διοργάνωση, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
•
•
•

ΟΙ αθλητές θα φιλοξενηθούν σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια.
Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα υπάρχει ιατρός στην εγκατάσταση.
Οι αθλητές και οι προπονητές συνοδοί τους θα λάβουν κατά την άφιξη τους το welcome kit του
Festival.

Refunds
•
•
•

•

•

Στις Ομάδες που για σοβαρούς λόγους αδυνατούν να συμμετέχουν στο HaBaWaBa Greece, θα τους
επιστρέφεται το κόστος εγγραφής (200€) εφόσον ενημερώσουν τον διοργανωτή μέχρι την 22η
Μαρτίου 2020 και πριν την καταβολή του κόστους εγγραφής Αθλητών.
Ομάδες που έχουν καταβάλει το κόστος εγγραφής ομάδας αλλά δεν έχουν καταβάλει την
προκαταβολή του κόστους συμμετοχής αθλητών μέχρι την 22η Απριλίου, 2019 θα αποκλείονται από
την διοργάνωση χωρίς επιστροφή χρημάτων.
Ομάδες που πλήρωσαν την προκαταβολή της συμμετοχής Αθλητών (€147,50 x αριθμός αθλητών),
αλλά δεν εξόφλησαν το υπόλοιπο μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, θα αποκλείονται από τη διοργάνωση
και θα τους επιστρέφεται μονό το 50% του καταβληθέντος ποσού , εφόσον αιτηθούν για αυτό μέχρι
τη 12η Ιουνίου 2020.
Ομάδες που έχουν ολοκληρώσει την πληρωμή αλλά για λόγους ανωτέρας βίας δεν δύνανται να
συμμετέχουν, θα λάβουν το 60% του καταβληθέντος ποσού, εφόσον ενημερώσουν το διοργανωτή
έως τη 12η Μάιου 2019. Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά της ομάδας μετά τη 12η Μάιου
δε θα γίνονται επιστροφές χρημάτων.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής αθλητή για λόγους υγείας , το σωματείο πρέπει να αποστείλει
την ιατρική βεβαίωση, που θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ο αθλητής δε μπορεί να
συμμετέχει σε αθλητικές διοργανώσεις στο email (habawabagreece@gmail.com). Σε αυτή την
περίπτωση θα επιστραφούν στο σωματείο το 50% του κόστους συμμετοχής του αθλητή, εφόσον το
σωματείο αιτηθεί μέχρι την 20η Ιουνίου 2020. Μετά από αυτή την ημερομηνία δε θα γίνονται
επιστροφές χρημάτων.

Απαγόρευση Συμμετοχής Αθλητή από τον Διοργανωτή.
Στις ομάδες ή τους αθλητές που δε θα υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται ρητά στο Βήμα
Β3 θα επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης συμμετοχής στο HaBaWaBa Greece χωρίς επιστροφή
χρημάτων.

