Tájékoztató a tagdíjak befizetésének rendjéről
A Szentendrei Kosárlabda SE rövid történelme alatt, csapatai kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, melynek köszönhetően hírnevet szerzett magának a szentendrei kosárlabda.
Az egyesület kötelékében edződő csapatok és gyerekek számára továbbra is
igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani, ami természetesen költségekkel jár. Ennek egyik fontos fedezete, az Önök által havonta befizetett tagdíj.
A foglakozások zavartalan működése érdekében, kérjük a kedves szülőket, hogy
a tagdíjat minden hónap 10-ig az alábbi számlaszámra elutalni szíveskedjenek.
A tagdíjak átutalással, vagy bankfiókban történő befizetéssel kell teljesíteni az
alábbi számlaszámra:
Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
Bank és számlaszám:
CIB Bank: 10700550-44139906-51100005
A közlemény rovatba minden esetben kérjük feltüntetni a sportoló nevét születési évét, csoportját, továbbá a fizetendő hónapot, hónapokat.
MINTA: „tagdíj, Kosárlabda Pál 2009, Serdülő, 09,10,11,12. hónap”

A díjat a 2019/2020 évi verseny időszak alatt, 2019. szeptember – 2020. június
hónapokban /10 hónap/ folyamatosan kell fizetni.
A készpénzben történő tagdíjbefizetés nem lehetséges!
Befizetés rendje
Tagdíjfizetés: szeptembertől fizetendő júniusig. Edzéslátogatástól függetlenül,
havonta esedékes a fizetés, minden hónap 10.-ig. Lehet több nagyobb összegben, összevontan is előre fizetni.
Éves tagdíj egy összegben történő befizetése esetén, a tagdíjból 5% kedvezmény
vehető igénybe.
Kedvezmények:
1. Testvérkedvezmény: 1. gyermek esetén teljes tagdíj fizetendő, 2. gyermek esetén a csoportjában fizetendő tagdíjból 1.000 Ft kedvezmény vehető igénybe, míg a 3. gyermek után a csoportjában fizetendő tagdíj után
50%-kedvezményt lehet igénybe venni.
2. Egyéb kedvezmény: szociális helyzeten alapuló méltányosság (családi
körülmény, egyedül neveli a gyermeket, hátrányos helyzet, munkanélküliség, stb.) esetén lehet kérvény ellenében kedvezményt igényelni, majd elbírálás után a mérsékelt összeget ugyanúgy havonta kell fizetni.
3. Betegség, sérülés: tartós betegségnél (pl. egy hónapot nem járt, orvosi
igazolással), baleset, sérülés esetében – amennyiben az edzésen, mérkőzésen történik – lehet szintén kérvény ellenében kedvezményt/felmentést

kérni, mely elnöki elbírálás után lép érvénybe az adott időszakra, amíg a
sérülés/betegség fennáll (orvosi igazolással).
Kérvényt CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN, a következő e-mail címre fogadunk el: lukovicsbrigitta@t-online.hu
Anyagi alapjainkat egy részét a tagdíj befizetések adják, tagdíjaink korosztálytól
függően változnak.
Június havi tagdíj legkésőbb a május havi tagdíjjal együtt fizetendő!
(Előrefizetés lehetséges)
Tagdíjak havi összege:
Kenguru
7.500 Ft
Gyermek
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 sportolók, 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, 2019. szeptember 01.
Könczöl Attila
Elnök

