PK NEPTUN CELJE
DEČKOVA CESTA 1
3000 CELJE
Na podlagi določil 38. člena Statuta PK Neptun Celje UO PK Neptun Celje izdaja

PRAVILNIK PLAČEVANJA
Na podlagi 12., 13. in 14. točke Statuta PK Neptun Celje je član vsak, ko podpiše pristopno
izjavo. Člani so tekmovalci in netekmovalci.
Na podlagi 56. člena Statuta PK Neptun Celje člani plačujejo članarino. Ta se plača 1x letno.
Člani tekmovalci plačujejo članarino 25,00€ v mesecu avgustu. Poleg članarine plačujejo tudi
mesečni prispevek, vsak mesec razen avgusta in ta znaša za 1. ekipo 70,00€, za ostale
tekmovalne ekipe 65,00€ in se plačuje za tekoči mesec.
Vsak prvi otrok v družini plača polno ceno, drugi otrok ima 20 % popust, tretji 30% popust
itd.
V primeru bolezni (zdravniško opravičilo) in šole v naravi (obvezno opravičilo) se prizna
znižano plačilo prispevka in sicer:
- 1 teden 20% manj
- 2 tedna 30% manj
- 3 tedne 40% manj
- 4 tedne 50% manj.
Ob vsakem drugem izostanku je potrebno nasloviti vlogo na upravni odbor in ta na seji odloči
o znižanju oziroma oprostitvi plačila.
V primeru zamude plačila več kot 60 dni, kar pomeni da je izdan že tretji račun, tekmovalec
ne more obiskovati treningov in tekem do plačila vseh obveznosti.
Člani netekmovalci se lahko včlanijo in plačajo članarino 10,00€ v mesecu januarju za tekoče
leto. Članarina in mesečni prispevek se plača po izstavljenem računu na transakcijski račun
št. SI56 6100 0001 4465 375.
Otroci, ki obiskujejo plavalno šolo niso člani kuba. V plavalno šolo se vpišejo z vpisnim listom.
Prispevek za plavalno šolo se plačuje za tekoči mesec, po izstavljenem računu.
Prispevek za selekcijo znaša 50,00€, za rekreacijsko plavanje (tri krat tedensko) 50,00€, za
nadaljevalno plavalno šolo (tri krat tedensko) 50,00€, za začetno plavalno šolo (dva krat
tedensko) 45,00€, za obisk plavalne šole 1 krat tedensko 25,00€, posamezni obisk plavalne
šole znaša 7,00 €.
Za plavalne šole veljajo enaki popusti in oprostitve, kot za tekmovalce.
V primeru zamude plačila več kot 30 dni, otroci ne morejo več obiskovati plavalne šole do
poplačila vseh obveznosti.
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