Vážení rodičia nových hráčok/hráčov v klube ŠVK Pezinok
Vaše dieťa prejavilo záujem o členstvo v našom volejbalovom klube. Radi by sme Vás preto oboznámili
s najdôležitejšími informáciami:

Prihláška
Základom pre vstup do komunity je vyplnenie žiadosti o prijatie za člena klubu. Nakoľko sme klub
združujúci športujúce deti a mládež, je dôležité, aby sa členom klubu stal aj zákonný zástupca (ktorý bude
dieťa zastupovať na rodičovských, resp. členských schôdzach). Preto prosíme čitateľne vyplniť obe časti,
tak za dieťa ako aj dospelého.
Vyplnenú prihlášku odošlite emailom na adresu prezidenta klubu popelas77@gmail.com , alebo prineste
trénerovi na jeden z prvých skúšobných tréningov. Bez podpísanej prihlášky nebude môcť dieťa
absolvovať ďalšie tréningy. Harmonogram tréningov prípravky nájdete na stránke v sekcii tréningy (
www.svkpezinok.sk/treningy )
Po zaregistrovaní prihlášky vám bude pridelený variabilný symbol, ktorý budete používať výhradne v
platobnom styku s klubom. Tento VS Vám odošleme spolu s platobnými údajmi do kontaktného emailu, ktorý uvediete na prihláške.

Členský príspevok
Členský príspevok je ročný príspevok člena klubu. Je schválený všetkými aktívnymi členmi klubu na
každoročnej výročnej konferencii. Aktuálne je stanovený na 29.- €/rok.
Ak sú členmi klubu viacerí členovia jednej rodiny, platí sa členský príspevok iba jeden, za celú rodinu. To
znamená, že členské platí rodič, pod svojim VS.
Splatnosť členského príspevku je každoročne do 31. Januára ( v prípade neuhradenia členského príspevku
sa pozastavuje členstvo v klube a hráč, resp. všetci hráči nemôžu štartovať v súťažiach ).
Nový členovia neplatia v roku vstupu do klubu ročný členský príspevok, ale vstupný príspevok, a to
nasledovne:

•
•
•

nový členovia vstupujúci do klubu v mesiacoch január – jún, uhradia vstupné členské vo výške 20.- €
nový členovia vstupujúci do klubu v mesiacoch júl–december, hradia pri vstupe členské vo výške 10.- €
nasledujúci kalendárny rok, už obe skupiny nových členov uhradia plné členské 29,-€

e-mail: popelas77@gmail.com, mobil: +421 907 754 377

Tréningy a poplatky za tréningy
Dieťa, ktoré sa stane členom klubu, bude následne podľa veku a predchádzajúcich skúseností zaradené do
tréningovej skupiny. Od tréningovej skupiny sa odvíjajú aj mesačné poplatky za tréningové jednotky.
Prvé 3 tréningy v PRÍPRAVKE, ktoré považujeme za skúšobné, poskytujeme zadarmo.

Mesačné poplatky
Mesačné poplatky sú platby za tréningové jednotky, za každého aktívne hrajúceho člena, podľa skupiny
do ktorej je zaradený. Mesačné poplatky za tréningy sa uhrádzajú vždy do 15. v mesiaci za aktuálny
kalendárny mesiac, pod VS hráča.

Mesačné poplatky za tréningy (cenník platný od 14.9.2022 do odvolania):
Tréningová skupina “MINI B” – 15.- €/mesačne
Tréningová skupina “MINI A” – 20.- €/mesačne
Tréningová skupina “CHALANI” – 30.- €/mesačne
Tréningová skupina “ML.ŽIAČKY” – 30.- €/mesačne
Tréningová skupina “ST.ŽIAČKY - zelené” – 30.- €/mesačne
Tréningová skupina “ST.ŽIAČKY - modré” – 40.- €/mesačne
Tréningová skupina “ST.ŽIAČKY - žlté” – 40.- €/mesačne
Tréningová skupina “Juniorky” – 45.- €/mesačne

Zľavy z mesačných poplatkov
Novým členom PRÍPRAVKY poskytujeme zľavu z prvého mesačného poplatku Ide o zľavu na prvé 3
tréningy - takzvané skúšobné, ktoré poskytujeme zadarmo. Dieťa si môže vyskúšať náš tréningový proces.
Ak sa po týchto tréningoch dieťa rozhodne zostať a byť členom nášho klubu, prvý mesačný poplatok bude
so zľavou.
V prípade, že v klube aktívne trénujú dvaja a viacerí súrodenci ( alebo 2 osoby z jednej rodiny), poskytuje
ŠVK Pezinok zľavu 10.- € z celkovej mesačnej sumy za tréningové jednotky.

Dlhodobá neúčasť
V prípade, že niekto vopred vie, že nemôže dlhodobejšie navštevovať tréningy (napr. z dôvodu pobytu v
zahraničí, zákazu od lekára a pod.), oznámi túto skutočnosť vopred vedeniu klubu. V takomto prípade sa
mesačné platby za tréningové jednotky za predmetné obdobie neuhrádzajú.
V prípade bežných chorôb (chrípka, prechladnutie a pod.), resp. neprítomnosti na tréningoch z dôvodov
rodinných (dovolenka, lyžovačka a pod.) sa mesačný poplatok uhrádza v plnej výške.
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Zníženie počtu tréningov v týždni
V prípade, že hráč (hráčka) v najnižších kategóriách (v prípravka, resp. „D“, “C”) pravidelne nemôže
navštevovať jeden tréning v týždni, požiadajú rodičia o akceptáciu a môže im byť mesačná suma dočasne
znížená o 5.- €/mes. Je to však krok, ktorý treba dôkladne zvážiť, nakoľko z dlhodobého hľadiska môže
vynechanie určitého tréningu v týždni viesť k výraznému zaostávaniu hráča za tréningovou skupinou.

Registrácia
Pri vstupe do klubu (a každých 5 rokov opakovane), je nutná registrácia hráča v Slovenskej volejbalovej
federácii, tzv. hráčska licencia. Z toho dôvodu potrebujeme zaslať do e-mailu športového riaditeľa (

popelas77@gmail.com ) digitálnu fotografiu veľkosti min. 600x800 pixelov. Je tiež možnosť udeliť súhlas
trénerovi na odfotenie dieťaťa. Klub následne pripraví podklady, ktoré rodič podpíše. Poplatky spojené
s registráciou uhrádza klub.

Komunikácia
Komunikácia s trénermi a členmi Rady klubu je umožnená všetkými dostupnými kanálmi a to telefonicky,
SMS, mailom a aj cez sociálne siete, najmä však cez skupiny vo WhatsApp. Zoznam všetkých kontaktov
nájdete voľne prístupný na našom webe v sekcii KONTAKTY.
Na záver ďakujeme, že podporujete deti smerom k športu a že ste sa rozhodli zveriť ich do rúk práve nám.
Vynasnažíme sa, aby sa z nich stali športovci telom aj dušou.

S pozdravom

ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o. z., Muškátová 27, 902 01 Pezinok
IČO: 42178746, DIČ: 2023041317, číslo účtu IBAN: SK8202000000003161946853
e-mail: popelas77@gmail.com, mobil: +421 907 754 377

