POKYNY č.03/2019
VYPLÁCANIE MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV ZA HRÁČKU DO KLUBU .
Na zasadaní riadne zvoleného výkonného výboru BK AŠK Slávia TRNAVA, zo dňa 20.06.2019, boli vedením klubu
odsúhlasené nové pravidlá platenia mesačného príspevku za hráčku do klubu a bol zriadený nový mesačný
príspevok za dopravu pre hráčku počas ligových zápasov, oba platné pre sezónu 2019/2020 s platnosťou od
01.08.2019 podľa nasledovných pravidiel :
A: Mesačný príspevok do klubu za hráčku
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Mesačný príspevok za hráčku sa zvyšuje na výšku 35,- EUR , pre každú registrovanú hráčku v ISSBA.
( týmto sa ruší predchádzajúce nariadenie, súrodenecké zľavy, neplatenia príspevku pre deti
funkcionárov klubu )
Mesačný príspevok hráčky v prípravke bez registrácie v ISSBA je nezmenený vo výške 10,- EUR za každú
hráčku ( neplatia súrodenecké zľavy ) .
Každá nová hráčka prihlásená do klubu je oslobodená od prvého mesačného príspevku. Po oficiálnom
prihlásení do klubu ( odovzdaní prihlášky a podpísaní zákonným zástupcom ) začína v nasledujúcom
mesiaci platiť mesačný príspevok do klubu v stanovenej výške . Uvedené neplatí pre prestupujúce hráčky
z iných klubov.
Prestupujúce hráčky / hosťujúce hráčky z iných klubov platia mesačný príspevok už za mesiac kedy
zahájili prestup/ hosťovanie.
Mesačný príspevok v požadovanej čiastke ( 35 EUR alebo 10 EUR )/ každá hráčka, je povinný rodič
uhradiť vždy mesačne najneskôr do 15-teho dňa príslušného mesiaca . Neboli odsúhlasené žiadne
výnimky.
( napr. príspevok za mesiac august je rodič povinný zaplatiť do 15.08., príspevok sa platí v príslušnom
mesiaci NIE po jeho uplynutí )
Mesačný príspevok sa platí po dobu 11 mesiacov a to vždy od augusta do júna nasledujúceho
kalendárneho roka. Za mesiac JÚL sa neplatí.
Možnosti vyplatenia :
Jednorázový ročný príspevok v hodnote 385,- EUR na jednu hráčku registrovanú v ISSBA splatný
dopredu do 01.09. príslušného roka a sezóny
v dvoch splátkach v hodnote á 192,5,- EUR na jednu hráčku registrovanú v ISSBA splatný dopredu
a nasledovne:
1.splátka splatná do 01.09. príslušného roka a sezóny vo výške 192,5, - EUR
2.slátka splatná do 01.02. príslušného roka a sezóny vo výške 192,5,- EUR
* (Rodič musí klub BK AŠK Slávia Trnava dopredu písomne požiadať o zmenu spôsobu uhrádzania
príspevku na hráčku a to najneskôr do 01.08. príslušného roka/ sezóny a to emailom na
info.bkslaviatrnava@gmail.com alebo listom zaslaným na adresu klubu . Klub sa písomne rodičovi
vyjadrí najneskôr do 15 dní od doručenia .)
-

formou sponzoringu a to za nasledovných podmienok :






sponzoring v minimálnej výške 1500,- EUR / hráčka = 100% poníženie 11 –tich mesačných
príspevkov na jednu hráčku. Pripísaním požadovanej čiastky od sponzora na účet klubu BK
AŠK Slávia Trnava, bude hráčke od nasledujúceho mesiaca odpustené uhrádzanie nasledujúcich
11tich mesačných príspevkov do klubu ( je možný prechod odpustených príspevkov siahajúcich
aj do nasledujúcej sezóny)
finančný príspevok poskytnutý sponzorom nesmie byť viazaný na využitie len v danom tíme
kde pôsobí hráčka alebo len pre samotnú hráčku rodiča ktorý sponzoring vybavil alebo je sám
sponzorom, ale musí byť využitý pre účely celého klubu , a o ich využití rozhoduje výkonný
výbor klubu BK AŠK Slávia Trnava na svojom zasadnutí .
sponzoring v nižšej výške ako je uvedené neoslobodzuje od platby mesačného príspevku
žiadnu hráčku .
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B: Mesačný príspevok na dopravu počas ligových zápasov
Mesačný príspevok na dopravu počas ligových zápasov sa výkonným výborom stanovil a riadne odsúhlasil
dňa 19.09.2019 a to vo výške : 20,- EUR / hráčka za nasledovných podmienok.
1.
2.

Príspevok bude uhrádzaný mesačne vždy maximálne do 15. dňa daného mesiaca v rozsahu 8
kalendárnych mesiacov (počnúc mesiacom októbrom 2019 až máj 2020 vrátane).
Príspevok je záväzný pre každú hráčku klubu zapísanú na súpiskách v jednotlivých kategóriách v sezóne
2019/2020.

3.

Každá hráčka je povinná sa zúčastňovať tejto spoločnej prepravy na ligové zápasy.

4.

Príspevok sa týka aj hráčok iných klubov hosťujúcich v klube, alebo ak do klubu prestúpili. Povinnosť
jeho zaplatenia v plnej mesačnej výške vzniká v danom mesiaci, kedy bolo oficiálne hosťovanie / prestup
do klubu zapísané do ISSBA, v prípade čo i len jednej účasti na ligovom zápase takejto hráčky v danom
mesiaci.

5.

Príspevky budú pokrývať dopravu na všetky ligové zápasy, ktoré si vyžadujú dopravu mimo sídlo klubu
t.j. mimo Trnavu a nie je možné sa na ne dopraviť vlakovým spojením t.j. netýkajú sa zápasov, ktoré
sa konajú v miestach : Košice, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina, Piešťany, Nové
Mesto n/Váhom, Bratislava , a nebudú pokrývať ani dopravu na žiadne turnaje organizované počas
sezóny či mimo nej ani nebudú pokrývať dopravu postupujúceho družstva na MSR .

6.

Príspevok bude používaný :







Na zabezpečenie spoločnej dopravy na ligové zápasy do dojazdových miest, ktoré sa odohrajú
v jeden deň. ( t.j. Sereď, Nitra, Handlová, Vráble, Ivanka n/D, Šamorín, Stará Turá, Zvolen , Banská
Bystrica, Lučenec, .. )
Na nákup miesteniek na ligové zápasy na vlakovej trati, kde sa využíva vlakové spojenie pri
cestovných lístkoch zdarma
Na úhradu ubytovania v rozsahu jedna noc pre každú hráčku a trénera počas ligového zápasu, kde
sa cestuje vlakom a budú k dispozícii lístky zadarmo. ( Ak sa nestihnú zakúpiť lístky zdarma
zakúpia sa z tohto príspevku, ale nebude sa hradiť ubytovanie ). Stravovanie si platí hráčka
individuálne v oboch prípadoch.
Na zabezpečenie dopravy na ligové zápasy pri cestovaní „ s prespaním „ kategórie v celoslovenských
súťažiach , a nebude možné túto trasu absolvovať vlakovým spojením, bude hradená externá
preprava nie ubytovanie hráčky (a to aj strava a ubytovanie pre šoféra z externej dopravnej
spoločnosti) .

7.

Doprava hradená cez tento príspevok je určená výlučne na prepravu tímu na ligový zápas v zložení (
hráčky- zapísané v ISSBA na súpiske v danej kategórii, tréner, asistent trénera ak je nominovaný ). Neslúži
na prepravu rodičov aj keď to kapacita dopravného prostriedku bude umožňovať.
8. Organizácia dopravy je výlučne v kompetencii klubu BK AŠK Slávia Trnava a ním povereného vedúceho
družstva resp. inej osoby ním poverenej. Vedúci družstva presne oznámi čas a miesto zrazu hráčok /
tímu na ligový zápas ako aj spôsob prepravy.
9. Doprava bude zabezpečená klubom len prostredníctvom externých dopravcov, alebo spoločnosťou
zapožičiavajúcou automobily na prepravu osôb, platená bude len formou faktúry.
10. Klub je povinný zverejňovať na svojom webovom sídle prehľad príspevkov a ich čerpanie .
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POKYNY č.03/2019
VYPLÁCANIE MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV ZA HRÁČKU DO KLUBU .

Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

4.

Vedenie klubu bude na verejnej stránke klubu www.bkslaviatrnava.sk oznamovať mesačne počty
neplatičov v jednotlivých kategóriách. Menovite bude vedúci družstva kontaktovať priamo rodičov na
ich súkromný email a to individuálne, aby ich upozornil na neuhradený príspevok
Mesačné príspevky za hráčku do klubu v hodnote 35 ,- EUR/10,- EUR a mesačný príspevok na dopravu
20,- EUR, hráčky počas ligových zápasov , slúžia : na chod klubu ako napr. ( mesačné platby za
rozhodcov, platba za prihlásenie sa do súťaží, nákup pomôcok .., nájom telocviční, stolík na zápasoch,
dopravu hráčky na ligový zápas nie rodičov atď....) ktoré je klub povinný zaplatiť . Mesačný poplatok
za hráčku neprepláca nárok minút hráčky na ihrisku počas hry, ani nesupluje príspevok na dopravu na
zápasy a ani neslúži na stravu a ubytovanie hráčky počas ligových, prípravných alebo turnajových
zápasoch.
Hráčke budú odpustené mesačné príspevky v súvislosti so zdravotnou nespôsobilosťou .( PN )
a. ak jej PN potvrdená lekárom a presiahne 1 mesiac nie menej ( rodič je povinný o tom
informovať klub zaslaním „scan“ lekárskeho potvrdenia o neschopnosti trénovať, alebo hrať
súťažné zápasy na oficiálny e-mail klubu info.bklaviatrnava@gmail.com ,
b. v tom mesiaci kedy došlo k zdravotnej neschopnosti hráčky trénovať resp. hrať súťažné zápasy
a príspevok bol už uhradený sa tento nevracia späť, ani rodič svojvoľne neuhrádza pomyselnú
alikvotnú časť povinného príspevku na hráčku.
c. ak sa hráčka vráti späť po PN počas nasledujúceho mesiaca rodič je povinný za tento mesiac
mesačný príspevok uhradiť a to ak hráčka odtrénuje minimálne 1 týždeň v danom mesiaci
d. dlhodobú PN je rodič povinný riešiť písomne priamo s vedením klubu a to sa k tomu vyjadrí
e. iné dôvody na odpustenie akéhokoľvek mesačného príspevku, ktoré nie sú spomenuté v týchto
pokynoch nie sú prípustné bez prerokovania vo výkonnom výbore klubu
Všetky platby je povinný rodič za hráčku uhrádzať na centrálny účet klubu BK AŠK Slávia Trnava :
SK4309000000000045546840

Výkonný výbor klubu
BK AŠK Slávia Trnava
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