Vážení športoví priatelia, vážení rodičia,
nakoľko v poslednej dobe dochádza k rôznym interpretáciám (žiaľ niekedy aj
diametrálne protichodným) a výkladom povinnosti platby členských príspevkov a
jej výšky, dovoľujem si Vám týmto ponúknuť správny výklad pojmu tohto
finančného nástroja.
Členský príspevok nereprezentuje (neobsahuje v sebe) žiadnu tréningovú
jednotku, počet zúčastnení sa na nej, žiadny počet majstrovských alebo
turnajových zápasov resp. výjazdov a ani žiadnu inú športovú veličinu. Členský
príspevok vyjadruje príslušnosť športovca ku klubu, ku klubu WRESTLING CLUB
SLOVAKIA, o.z. ako jeho člena so všetkými právami a povinnosťami člena klubu.
Bez členstva v klube (hocijakom klube) totiž nie je možné vykonávať
organizovanú, súťažnú športovú činnosť. Každý športový klub preto je povinný
viesť databázu svojich členov (aj pre potreby nadriadeného orgánu, športového
zväzu) a deklarovať tým príslušnosť svojich členov ku klubu (v našom prípade
k WRESTLING CLUB SLOVAKIA, o.z.).
V zmysle stanov WRESTLING CLUB SLOVAKIA je povinný každý člen klubu platiť
členský príspevok počas celého trvania členstva v klube. Členský príspevok nie je
ohybná (premenlivá) veličina, ktorá by vyjadrovala športový výkon člena klubu,
úroveň jeho športovej zdatnosti alebo prítomnosti resp. neprítomnosti na
športovom podujatí (tréningu, súťaže alebo inej udalosti). Tieto aktivity sú len
možným a želaným (a našim klubom umožneným a podporovaným)
vyvrcholením športového snaženia každého nášho člena. Samozrejme, členský
príspevok je príjmom nášho klubu a preto (v súlade so stanovami klubu) ho
využíva na podporu športovej činnosti svojich členov. Na členský príspevok a jeho
výšku preto nie možné nahliadať inak ako na povinný, členstvo udržiavací
poplatok. Analógovo teda platí, že neplatenie členského príspevku preto má mať
za následok prerušenie (pozastavenia) členstva a to aj vo vzťahu k riadiacemu
orgánu (v našom prípade Slovenskému zápasníckemu zväzu). Pre zjednotenie
platieb uvádzame opätovne podmienky a spôsoby platby členského príspevku.
Výška členského príspevku pre všetky vekové kategórie je od 1.9.2019
35,- € mesačne (splatné k 1. dňu v mesiaci), nepretržite počas členstva
v klube celý rok.
Členstvo v klube trvá 12 mesiacov v športovom (súťažnom) roku (od
01.01.20xx do 31.12.20xx).
V rámci projektu Tvoja šanca 2018 podporujeme deti zo sociálne slabšieho
prostredia, aby mali možnosť presadiť sa v dnešnom svete prostredníctvom
športu. Preto poskytujeme bezplatný tréningový proces pre deti zo sociálne
slabších rodín.
Pokyny pre platenie členského príspevku:
Platba sa realizuje na účet WRESTLING CLUB SLOVAKIA, o.z.
účet: IBAN: SK73 1100 0000 0029 4501 0661
Do poznámky uveďte meno dieťaťa.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

