POKYNY č.01/2018
VYPLÁCANIE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZA HRÁČKU DO KLUBU.

Na zasadaní riadne zvoleného výkonného výboru BK AŠK Slávia TRNAVA, zo dňa 18.09.2018, boli vedením
klubu odsúhlasené nové pravidlá platenia mesačného príspevku za hráčku platné pre sezónu 2018/2019.
S platnosťou od 01.10.2018 bolo odsúhlasené:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Mesačný príspevok za hráčku ostáva vo výške 30,- EUR , pre každú registrovanú hráčku v ISSBA.
( týmto sa ruší predchádzajúce nariadenie , ohľadom súrodeneckej zľavy, alebo neplatenia príspevku
pre deti funkcionárov klubu )
Mesačný príspevok hráčky v prípravke bez registrácie v ISSBA je 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 . 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 ( 30 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 október je rodič povinný zaplatiť do 15.10., 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 330,- EUR na jednu hráčku registrovanú v ISSBA splatný
dopredu do 01.09. príslušného roka a sezóny
v dvoch splátkach v hodnote á 165,- EUR na jednu hráčku registrovanú v ISSBA splatný dopredu
a nasledovne:
1.splátka splatná do 01.09. príslušného roka a sezóny vo výške 165,- EUR
2.slátka splatná do 01.02. príslušného roka a sezóny vo výške 165,- 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 neoslobodzuje od platby mesačného príspevku žiadnu hráčku .

7.

8.

9.

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
Mesačný príspevok za hráčku do klubu v hodnote 30 ,- EUR/10,- EUR slúži na chod klubu ako napr. (
mesačné platby za rozhodcov, platba za prihlásenie sa do súťaží, nákup pomôcok .., nájom telocviční,
stolík na zápasoch atď....) ktoré je klub povinný zaplatiť , 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 bude odpustený mesačný príspevok v súvislosti so zdravotnou nespôsobilosťou .( PN )
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 ,
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.
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
dlhodobú PN je rodič povinný riešiť písomne priamo s vedením klubu a to sa k tomu vyjadrí
iné dôvody na odpustenie mesačného príspevku, ktoré nie sú spomenuté v týchto pokynoch nie
sú prípustné bez prerokovania vo výkonnom výbore klubu

10. Platby je povinný rodič za hráčku uhrádzať na centrálny účet klubu nasledovne :
v prechodnom období od 01.10.2018 do 31.12.2018 na účet podľa kategórií a to :
2000-2002 - SK11 0900 0000 0050 6812 0407
2003-2005 - SK32 0900 0000 0050 6811 9932
2006 – a ml. - SK24 0900 0000 0050 6812 1434
- od 01.01.2019 už len na centrálny účet klubu BK AŠK Slávia Trnava : SK4309000000000045546840
, vyššie uvedené účty budú zrušené.
Doporučenie :(* Je možné si už od nasledujúcej splátky za október nastaviť trvalý príkaz na centrálny
účet klubu ) .
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