Türkiye Briç Federasyonu
Bridgemate Desteği
Türkiye Briç Federasyonu yönetim kurulu halen federasyonun sahip olduğu 350 adet bridgemate’in
300 adedini ücret karşılığı Briç Kulüplerine vermeyi kararlaştırmıştır. Kulüplerin bridgemate alımı için
yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

Bridgemate Talepleri
1. Bridgemate almaya talip olan kulüplerin briç branşı faal olmalı ve en az 2017 yılı başından
itibaren aktif olarak turnuva düzenleyip sonuçlarını federasyon masterpoint sistemine girmiş
olmaları gereklidir.
2. Kulüpler federasyondan talep ettikleri bridgemate’lerin karşılığı olarak her bir bridgemate için
200 TL olmak üzere toplam tutarı “Ziraat Bankası Beylikbağı Şubesi TR 18 0001 0027 1679 5373
3.
4.
5.

1550 04 IBAN numaralı (Şube Kodu: 2716, Hesap No: 79537315-5004)” hesabına yatıracaklardır.
Kredi kartı ile ödeme kabul edilmeyecektir. Havale veya EFT ile ödeme yapılacaktır.
Bir kulüp en fazla 20 Adet Bridgemate talebinde bulunabilir.
Talep ettikleri adetleri belirten ve ekinde ödeme dekontu olan bir epostayı info@tbricfed.org.tr adresine
göndereceklerdir.
Yapılan talepler federasyon web sayfasında açıklanacaktır.

Halen elinde BridgeMate I bulunan ve bunları BridgeMate II ile değiştirmek isteyen kulüplerde
başvuruda bulunabilir. Bu kulüpler ellerindeki Bridgemate I’leri federasyona verecekler ise
alacakları her BridgeMate için 100 TL ödeyeceklerdir. (İsteyen kulüpler bridgemate I’leri
Kuşadası’nda teslim edebilirler.)

BridgeMate’lerin dağıtımı :
1. Federasyon kulüplerin talep ettiği adedi karşılamak ile yükümlü değildir. Geçmiş dönemde
düzenledikleri turnuvaların masa adedinden çok farklı adetlerde talepte bulunan kulüplerin
adetleri federasyon tarafından değiştirilebilir.
2. Toplam talebin 300’ü geçmesi durumunda Türkiye Briç Federasyonu kulüplerin turnuva
kapasitelerini göze alarak adetleri düzenleyecektir.
3. Halen Türkiye Briç Federasyonuna ait olan Bridgemateleri emaneten kullanan kulüpler 10
Mayıs 2017 tarihine kadar kullandıkları bridgematelere karşılık gelen ödemeleri yapmaları
durumunda bridgematelerin sahipliği kulüplere devredilecektir.
4. Aynı şekilde federasyona ait bridgemate server’ı kullanan kulüpler 1000 TL karşılığında
ödemeyi yapmaları durumunda bridgemate server’ı alabileceklerdir.
5. Yeni talepte bulunan kulüplere verilecek bridgemate adetleri 21 Mayıs 2017 tarihine kadar
belirlenecek ve federasyon sayfasından yayınlanacaktır. Devredilecek bridgemate’lerin
sevkiyatı 22-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Kargo maliyeti kulüpler tarafından
karşılanacaktır.
6. Bridgemate I verip Bridgemate II alacak kulüplere yeni bridgemate gönderimi kulübün
Bridgemate I ‘leri federasyona göndermesinden sonra yapılacaktır.

Geri Ödemeler :
Eğer bir kulübe talep ettiği ve parasını yatırdığı adetten daha az bridgemate verilmesi durumunda,
kulüp fazla ödediği tutarı aşağıda belirtilen yöntemlerden bir tanesi ile geri alacaktır:
1. Federasyon fazla ödemeyi havale ile kulübün hesabına gönderebilir.
2. Fazla ödeme tutarı kadar oyun kartı, bidding box veya board talep edebilir.
3. Fazla ödeme tutarını simultane turnuva katkı paylarından düşülmesini talep edebilir.
Kulüpler istediği yöntemi seçebilir.

BridgeMate I’lerin dağıtımı
Kulüplerden alınan Bridgemate I’ler isteyen kulübe 100 TL karşılığı verilecektir. Bridgemate I almak
isteyen kulüpler talep ettikleri tutar karşılığını federasyon hesabına yatırıp dekontu
info@tbricfed.org.tr adresine eposta ile göndereceklerdir.
Bridgemate I talebinde bulunan kulüplere verilecek adetler 28-30 Mayıs tarihlerinde açıklanacak ve
derhal sevk edilecektir.
Verilen adetten daha fazla ödeme yapan kulüplere fazla ödeme yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde
ödenecektir.

