Klub plávania AQUACITY Poprad
Športová 1397/1, 058 01 Poprad

Informácia o výške a spôsobe úhrady členského príspevku členov Klubu
plávania AQUACITY Poprad
Vážení členovia a rodičia členov KP do 18 rokov
Správna rada Klubu plávania AQUACITY Poprad hlasovaním Per Rollam 28.8.2019 stanovila
výšku členského príspevku na člena klubu v jednotlivých tréningových skupinách podľa počtu
tréningových jednotiek určených pre skupinu, do ktorej je plavec zaradený a pre členov
nepretekárov, funkcionárov s platnosťou od 1.9.2019 nasledovne:
Pre plavcov, ktorí sa zúčastňujú tréningov počas tréningových hodín klubu plávania:
Výška mesačného
Výška mesačného
členského
členského
Skupina
Skupina
príspevku v €
príspevku v €
2 tréningy týždenne
5 a 6 tréningov
týždenne – V05, F06,
( 2 x 1,5 hod alebo
25,- €
40,- €
3 x 1 hod) – P01, P02
F09
7 a viac tréningov

3, 4 tréningy týždenne
( 3 x 1,5 hod alebo
4 x 1 hod alebo 3 x 1,5
hod plus telocvičňa) – P03,
P03S2, F04, K08,

Členovia – neplavci

týždenne – V07, V10,
V11

30,-€

Členovia registrovaní
v SPF, samostatne
trénujúci

5,- €

45,- €

10,- €

Pre žiakov základnej školy so športovými triedami, ak títo trénujú len v rámci športovej prípravy
ZŠ:
Jednorazový členský príspevok za 5
Ročník
mesiacov (školský polrok)
Žiaci 1. ročníka až 3.ročníka – cez školský klub
50,00 €
Žiaci 4. ročníka až 9.ročníka – plavecké triedy
75,00 €
Číslo účtu:
2879718556/0200
IBAN:
SK77 0200 0000 0028 7971 8556
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: Rodné číslo člena KP ! – dôležitý údaj pre správne spárovanie platby
Špecifický symbol YYYYMM alebo YYYYZZZZPP
Poznámky pre prijímateľa: Uhrada clenskeho prispevku
YYYYMM - rok a mesiac napr. 201909
YYYYZZZZPP - školský rok a polrok napr. 2019202001
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Cena novej klubovej karty je 3,50;- €. Táto suma sa uhrádza v hotovosti manažérovi klubu alebo úhradou
na účet klubu bez uvedenia špecifického symbolu a do poznámky sa uvádza „CLENSKA KARTA“.
Chceme Vás upozorniť, aby ste na základe platných stanov KP a Smernice č.2/2007 Čl.3 svoje členské
príspevky uhrádzali vždy do 15. dňa v mesiaci alebo do 15. dňa prvého mesiaca kalendárneho obdobia, za
ktoré príspevok uhrádzate.
Výška úhrady členských príspevkov je podľa smernice č.2/2007 v znení všetkých dodatkov
stanovená od počtu tréningových jednotiek za týždeň, ktoré sú určené a vyhradené pre
skupinu, do ktorej je plavec zaradený. Nie od počtu tréningov, ktoré plavec absolvuje za
týždeň. Ak sa zákonný zástupca rozhodne uhrádzať nižšiu sumu, je to možné len po
preradení plavca do skupiny, ktorá má na základe smernice určenú túto výšku členských
príspevkov v súvislosti s počtom tréningových jednotiek.

Podľa uznesenia správnej rady KP a Smernice č.2/2007 Čl.5 ak sa plavec z o závažných osobných
alebo zdravotných dôvodov nezúčastnil na tréningoch po dobu minimálne jedného mesiaca,
môže plavec alebo jeho zákonný zástupca požiadať spätne o riešenie úľavy v rátením čl. príspevku. O
úľavu musí požiadať písomnou formou na predpísanom tlačive, ku ktorej priloží kópiu lekársku správu
a takto svoju žiadosť doručiť manažérovi klubu. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke klubu
www.aquap.sk v časti Informácie/Dokumenty.

O iných dôvodoch a spôsoboch za akých môže člen klubu získať úľavu na členských príspevkoch
sa informujte u manažéra klubu plávania. Podrobne je táto problematika uvedená v internej
Smernici č.2/2007 o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov členov klubu plávania
AQUACITY Poprad čl.5.
Rodič sa môže tiež stať členom klubu so všetkými právami a povinnosťami. Členský príspevok v tomto
prípade je 5,- € mesačne a pri jeho úhrade platia tie isté pravidlá ako u čl. príspevkov za dieťa. Riadny
člen KP má právo požiadať o vydanie klubovej karty na 50% zľavu na Sport packet, vďaka ktorej môže
sledovať tréningy svojho dieťaťa, ktorej vydanie podlieha schváleniu správnej rady resp. ňou
povereného člena. AQUAPARK Poprad s.r.o okrem toho ešte venuje riadnym členom KP po
uhradení celého ročného čl. príspevku vopred 4ks celodenné AQUA Packet. Pripomíname,
že tento benefit nie je nárokovateľnou položkou.
V Poprade dňa 1.9.2019

Ing. Radoslav Fábry
Manažér KP
za Správnu radu KP
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