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 19עדכון מס 
 

 
 !קבוצות שלום

  אנחנו ממשיכים בשיא המרץ את ההכנות לתחרויות. Bag&Tag-התחיל עם חגיגות ה חשבתם שהעונה נגמרה? אחרי שאתמול
  
 

 להלן מספר עדכונים חשובים:
  
 ומלגת הטכניון: Deans list. רישום לראיונות 1

ולעדכן אותנו באיזו  הזה כפי שפרסמנו, הראיונות לפרסים יהיו במהלך התחרויות האזוריות. אנחנו מבקשים מכל המועמדים למלא את הטופס
 איין.תחרות הם מעוניינים להתר

 הרישום לשעת הראיון יבוצע בבוקר האירוע.
  
 . לו"זים לתחרויות האזוריות2

 הלוזים לתחרויות האזוריות פורסמו! ניתן למצוא אותם בקישורים הבאים:
 7/03-6 - 1לו"ז תחרות  .1
 9/03-8 - 2לו"ז תחרות  .2
 15/03-14 - 3לו"ז תחרות  .3
 17/03-16 - 4לו"ז תחרות  .4
  
 ן:. עדכון בנוגע לקהל בטכניו3

על האולם שבו תתקיימנה התחרויות, חלה מגבלת קהל משיקולי בטיחות. לכן, אנחנו נאלצים להגביל כל  כפי שפרסמנו בעדכון הקודם,
תגי כניסה לאולם אשר יחולקו בבוקר התחרות. על מנת לאפשר לכמה שיותר חברי קבוצה לצפות במשחקים אנחנו  10קבוצה ב

ן משחקי הקבוצה שלכם על מנת שנוכל "בזמן אמת" לאפשר ליותר חברי קבוצה להכנס ולצפות מבקשים להשתדל לא להיות באולם בי
 במשחקים.

 כמו כן, אנחנו נערכים לשידור של התחרות באינטרנט שיוקרן גם באזור הפיטים.
  
 . עדכון ספונסרים:4

 הבאים:על מנת שהתורמים של הקבוצה יוכלו לקבל הכרה הראויה באירוע יש לעשות את הדברים 
 על מנת שהספונסרים שלכם יופיעו בתכניה הרשמית של האירוע. הטופס הזה א. למלא את

 של המנטור הראשי את הספונסרים הראשיים של הקבוצה על מנת שיופיעו על מסך התחרות. TIMS -ב. לעדכן בחשבון ה
  
 . התנדבות:5

 .כאן חסרים לנו עוד מספר מתנדבים כלליים לתחרויות האזוריות, במידה ויש באפשרותכם להתנדב במהלך ימי התחרות, אנא הרשמו
  
 . הסדרת תשלום לעונה6

אנא ודאו שאתם מסדירים  דרת התשלום!לא יורשו להשתתף בתחרויות עד להס כפי שאתם יודעים, קבוצות שלא יסדירו תשלום לעונה
 תשלום ל:

 
במידה ואתם זקוקים לחשבונית נא  .23/02/17-את התשלום יש להסדיר לא יאוחר מה - דמי הרישום לעונה ישראל, עבור FIRST א.

 עם כל הפרטים. לקבלת מידע אודות אופן העברת התשלום וניתטופס בקשה לחשב מלאו
 frc@firstisrarl.org.il באימייל באמצעות תורם, ניתן לפנות אלינו

להסדריר את התשלום עבור ההזמנות שלכם עד לתחרויות האזוריות. לשאלות יש לפנות  הנכם נדרשים - עבור הזמנות ציוד  -ב. ירוק 
 hok.com-shop@yarokישירות ל

  
 ימים לתחרות האזורית הראשונה 10עוד 

   

  
 בברכה,

 ישראל FIRSTצוות 
  

  עדכוני קבוצות
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