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PRAVILNIK O PLAČEVANJU ČLANARINE IN VADNINE
ČLANOV NŠ RUDAR VELENJE

•

Članarino

mora plačati vsak član NŠ Rudar Velenje. Višino članarine

določi UO kluba, za

vsako leto posebej.
•

Vadnino mora plačati vsak igralec, ki je član NŠ Rudar Velenje in sicer za vsak mesec posebej,
kot to določa ta pravilnik. Višino vadnine določi UO kluba.

•

Za mesec julij in avgust se plača samo ena vadnina.

•

Če v selekcijah NŠ Rudar Velenje trenirata
otrok plača polovico zneska vadnine.

•

V primeru, da se otroka, zaradi poletnih počitnic izpiše iz kluba, nato pa se ga v jeseni
ponovno vpiše, se zaračuna vpisni na v znesku 50,00 €.

•

Igralec je upravičen do neplačila vadnine samo v primeru, ko zaradi poškodbe ali bolezni ne
trenira več kot mesec dni. V takem primeru je treba v klub prinesti zdravniško potrdilo in se
mu to upošteva pri obračunu vadnine v naslednjem mesecu. Če zdravniško potrdilo ni bilo .
dostavljeno v klub, igralec ni opravičen do neplačila vadnine.

•

Socialno ogrožene družine in družine, ki menijo da so upravičene do znižanja ·plačila
vadnine, lahko vložijo pisno prošnjo za zmanjšano plačilo vadnine. K pisni vlogi je treba
priložiti dokazila (odločbo centra za socialno delo, odločbo o znižanem plačilu šolske
prehrane ali druga dokazila, iz katerih je razviden upravičen razlog za znižanje plačila
vadnine), na podlagi katerih bo UO kluba izdal sklep o znižanem plačilu vadnine. Do izdane
odločbe igralec plačuje vadnino po pravilniku. Odločba velja od dneva izdaje do konca
tekmovalne sezone (do 30. 6.). Vlogo je treba oddati ob pričetku sezone oz. pri vpisu otroka
v klub.

•

Plačilo vadnine se izvede za tekoči mesec s plačilom položnice, ki jo igralec ali njegovi starši
prejmejo po e-pošti do 17. dneva v tekočem mesecu.

•

V kolikor igralec za tekoči mesec ne plača vadnine, prejme v začetku naslednjega meseca
e-opomin. V primeru dvomesečne zakasnitve plačila vadnine, se s strani predstavnika
kluba kontaktira igralčeve starše in se določi zadnji rok plačila (14 dni). V kolikor stroški
niso poravnani niti v tem roku, se igralcu do izvršitve plačila izda prepoved treniranja in
igranja tekem.

dva ali več otrok iz istega gospodinjstva,'

drugi

Velenje, 1. 1. 2021

•
ometni klub Rudar VeleNje
Cesta na jezero 7, 3320 Velenje
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