Tájékoztató a tagdíjak befizetésének rendjéről, annak változásairól
Mindenkit kérünk, hogy a tagdíjakat utalással egyenlítsék ki, de akinek gondot
okoz az utalás, annak kérésre kiadásra kerülnek a már megszokott névre szóló
borítékok, melyek a szezon végéig szolgálják a befizetéseket, és azoknak az igazolását.
Kérjük, a borítékot NE ragasszátok le, és ne írjatok rá semmit!
A borítékon feltüntetésre kerül a tag neve, a fizetendő havi tagdíj, a csoport,
melynek tagja, a születési éve, illetve a fizetendő hónapok.
A tagdíjat a 2017/2018 évi verseny időszak alatt, 2017. szeptember – 2018. június hónapokban /10 hónap/ folyamatosan kell fizetni.

Befizetés rendje
A tagdíjakat minden hó 2. hetéig kell befizetni, Banki átutalással, vagy az egyesület által biztosított és
rendszeresített borítékban, személyesen, vagy gyermeke útján az edzések helyszínén, az egyesület megbízottjánál.
A készpénzben történő befizetés tényét, az adott hónapnál aláírásunkkal valamint a befizetési nyugtával
igazoljuk, így kerülnek a borítékok újra kiosztásra. Kérjük a nyugta átvételét a befizetés hónapjánál aláírással igazolni.
A borítékban, mindig a tagdíj pontos összegét kérjük elhelyezni.
Amennyiben több hónapot kíván egyszerre fizetni, vagy a júniusi tagdíj terhére történik előrefizetés, ezt
kérjük, jelezze felénk egy, a borítékban elhelyezett levélben.
Ennek hiányában a fizetendő tagdíj feletti összeget, a nyugtával együtt visszaküldjük!
Átutalás esetén kérjük feltüntetni a tag nevét és csoportját, továbbá a fizetendő hónapot, hónapokat.

Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
Bank és számlaszám:
CIB Bank: 10700550-44139906-51100005
Anyagi alapjainkat a szülők rendszeres tagdíj befizetései adják, tagdíjaink korosztálytól függően
változnak.
Készpénzben vagy átutalással történő éves tagdíj egy összegben történő befizetése esetén, a
tagdíjból 5% kedvezményt biztosítunk.
Június havi tagdíj legkésőbb a május havi tagdíjjal együtt fizetendő!
(Előrefizetés lehetséges)
Tagdíjak havi összege:
Kenguru
7.500 Ft
Gyerek
9.000 Ft
Serdülő
9.500 Ft
Kadet
9.500 Ft
Junior
10.000 Ft
U20
11.000 Ft
Felnőtt csoport
12.000 Ft
Azon tagok, akik nevére a befizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül nem érkezik be a
tagdíj, azok a befizetés teljesítéséig sem az edzéseinket nem látogathatják, sem a mérkőzéseken
nem vehetnek részt!
Szentendre, 2017. augusztus 22.
Könczöl Attila
Elnök

