Строки реєстрації на ISF World Schools Championship Online Chess 2020 збільшились, через
можливість групової реєстрації. Оплата за групову реєстрацію можлива кредитною карткою
або банківським переказом.
Нові строки:
Категорія: U14 (14-13) | дата народження 2006 – 2007
Закриття реєстраційної фази:
30 вересня 2020
Деталі по строкам оплати:
30 вересня 2020 для оплати кредитною карткою (індивідуали та групові)
1 жовтня 2020 для оплати банківським переказом
Категорія: U17 (15 - 16-17) | дата народження 2003-2004-2005
Закриття реєстраційної фази:
7 жовтня 2020
Деталі по строкам оплати:
7 жовтня 2020 для оплати кредитною карткою (індивідуали та групові)
8 жовтня 2020 для оплати банківським переказом
Реєстрація має бути на ERAS системі https://isf-eras.org/online-chess/
та на Premium Chess platform

Правила групової оплати та реєстрації:
1. оберіть одну з групових реєстрації для реєстрації у ISF WSC Online Chess на сайт ISF
https://isf-eras.org/online-chess/
2. Загрузіть собі ISF Event Consent Form для реєстрації, заповніть деталі та підпишіть у
батьків.
3. Загрузіть ISF Event Consent Form та копію першої сторінки паспорту на сайт (файли
формату JPG /PNG/ PDF макс розмір 1MB).
4. Інформація, яку має містити паспорт : ім’я, прізвище, фото та дата народження
5. Заповніть реєстраційну форму. Додайте індивідуальних гравців. Макс 10 чол. однієї
групи. Якщо хочете додати більше, створіть нову реєстрацію.
6. Якщо ви вже Premium chess user чи маєте FIDE rating, будь ласка введіть цю
інформацію також під час реєстрації .
7. Кожна реєстрація гравця має містити персональний емейл гравця, який їх оппросять
підтвердити після проходження групової реєстрації. Емейл гравця буде використаний
для створення Аккаунта користувача на Premium Chess platform.
8. Оплата кредитною карткою: Введіть деталі картки при реєстрації. ERAS використовує
захисний Stripe payment gateway для збору реєстраційних внесків. Оплата за групову
реєстрацію буде знята відразу як ви заповните реєстраційну форму.

9. Оплата банківським переказом: ви можете оплатити банківським переказом,
використовуючи Group Registration ID, який отримаєте у повідомленні – емейлі. Ви
можете оплатити за декілька реєстрацій одночасно, якщо введете Group Registration
IDs у банківську форму. Відразу після оплати і до закінчення строку оплати,
обов’язково відправити документи, підтверджуючі оплату на пошту
sport@isfsports.org .
Якщо документи не будуть відправлені, реєстрація не буде прийнята.
10. Координатор Тех комісії ISF перевірить індивідуальні та групові реєстрації. Реєстрації
будуть підтверджені після отримання доказів оплати ISF.
11. Той, хто робить реєстрацію, отримає лист-підтвердження як тільки гравець буле
підтверджений. Email при підтвердження або відхилення реєстрації буде
відправлений гравцю також.
12. Щойно реєстрація підтверджена координатором Тех комісії ISF, ваш аккаунт на
Premium chess platform буде створений . Вас відразу повідомлять про це.
13. Якщо групова реєстрація відхилена як невірна, часткове повернення коштів за групову
оплату. Відхилений гравець може бути замінений іншим, якщо не пройшли строки
реєстрації.

