ANKEET

TREENERILE / AMETNKULE

29. SUVEUNIVERSIAAD

19.-30. AUGUST 2017, TAIPEI

TÄHELEPANU! Ankeet koos digitaalse näopildi ning passi koopiaga palume saata easl@easl.ee

OLULISED TÄHTAJAD
Universiaadil osalemise soovist (ankeet) teatamise viimane kuupäev
Deposiit (25% kohaolekukuludest) tuleb maksta EASLi arvelduskontole hiljemalt
Ülejäänud osa kohalolekukuludest tuleb maksta EASLi arvelduskontole hiljemalt

31. märts 2017
30. juuni 2017
31. juuli 2017

PERSONAALNE INFORMATSIOON
Eest- ja perekonnanimi
Kodakondsus
Passinumber
Passi kehtivuse aeg
Isikukood
Sünniaeg ja -koht
E-maili aadress
Mobiiltelefoni number
Aadress koos postiindeksiga
Pikkus ja kaal
Särgi suurus (XS – XXL)

SPORDIALA INFORMATSIOON
Spordiala (mis ala esindaja?)
Funktsioon (märgi X)
Kelle treener? (täita vajadusel)

Treener  / Team Leader  / Arst  / Füsioterapeut  / Muu 

KINNITUSED
Kinnitan, et mul on olemas reisiks vajalik tervisekindlustus
Kinnitan, et alaliit on teadlik minu soovist osaleda universiaadil
Kinnitan, et vajaliku summa universiaadil osalemiseks saab
tasutud äranäidatud tähtaegadel (ise või mõne muu org.-i poolt)

Eesti Akadeemiline Spordiliit
Lai 24, Tartu 51005
www.easl.ee

Jah  / Ei, kuid teen enne reisi ära 
Jah  / Ei, pole veel suhelnud 
Jah, maksan ise  / Jah, minu eest
maksab:

SUVEUNIVERSIAADI MAKSUMUS






Päeva maksumus 10 € (sisaldab osalemist, toitlustamist, ööbimist ja kultuuriprogrammi)
FISU registreerimistasu (ühekordne tasu) 20 €
Vara deposiit summas 20 € (tagastatakse osalejale, kui korraldajatel pretensioone ei ole)
Universiaadi esindusriietuse maksumus (summa selgub delegatsiooni koosseisu selgumisel)
Reisikulud (k.a. reisikindlustus) võistluspaika ja tagasi

OLULINE



Universiaadil osaleja kohustuseks on endale ise sobiv lennuplaan ja -pilet leida. Eesti Akadeemiline Spordiliit
saab soovikorral olla abiks ja edastada teie soovitud kuupäevad oma koostööpartnerile (reisibüroole)
Eesti Akadeemiline Spordiliit katab varasematel universiaadidel ja MM võistluste medalistide osalemiskulud.
Muudel juhtudel otsustab toetamise EASLi juhatus personaalselt iga osalejate taotluse alusel.

TEADMISEKS







Osaleda saavad sportlased, kes on Eesti Vabariigi kodanikud, kes on sündinud ajavahemikus 01.01.1989
(korvpallis 1993) kuni 31.12.1999 ja õpivad kõrgkoolis (asukohamaa pole tähtis) või kutsekoolis või gümnaasiumis.
Inglise keelne koolitõendi põhi (Eligibility Form) leitav EASLi kodulehel KALENDRI ALT
Ametlik suveuniversiaadi kodulehekülg leitav SIIT
Universiaadi sportlasküla on avatud perioodil 12. august – 2. september 2017
Ametli universiaadi lennujaam on Taipei Taoyuan Airport (TPE), kust organiseeritakse tasuta transport
Universiaadi sportlaskülla (ca 40 minuti kaugusel)
Lisainfo: easl@easl.ee või 7 333 233

Eesti Akadeemiline Spordiliit
Lai 24, Tartu 51005
www.easl.ee

