Izvršni odbor Kluba na svojoj redovnoj sjednici održanoj 26.8.2021. godine donio je sljedeću:

ODLUKA O ČLANARINI

PROGRAMI:
➢ 150,00 kn natjecatelji - grupe trenera specijalista koji ne spadaju u tablice I., II. i
Pravilnika o internoj kategorizaciji kluba
➢ 750,00 kn natjecatelji grupe trenera specijalista čiji rezulta
Pravilnika o internoj kategorizaciji kluba

III.

spadaju u tablice III

➢ 250,00 kn atletska škola, atletska igraonica, rekreacijska grupa trenera specijalista
➢ 150,00 kn Program „Mama, tata vježbajte sa mnom“
➢ 150,00 kn Škola trčanja
➢ 250,00 kn godišnja članarina ( veterani,natjecatelji seniori, juniori i kade koji su
oslobođeni plaćanja mjesečne članarine a čiji rezulta spadaju u tablice I i II Pravilnika
o internoj kategorizaciji Kluba i članovi Hrvatske atletske reprezentacije)
➢ 150,00 kn godišnja članarina (članovi IO Kluba i članovi Skupš ne)
➢ 550,00 kn Ljetni sportski kamp
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Članarina se uplaćuje do 22 (dvadeset drugog) u mjesecu za tekući mjesec u tajništvu kluba
za što je klub dužan izda potvrdu o plaćanju, ili na IBAN kluba putem uplatnice koju
dostavlja klub.
Ak vni članovi koji po prvi puta pristupaju klubu dužni su ispuni pristupnicu nakon čega se
upisuju u registar članova te dobivaju svoj članski broj.
Ukoliko član po prvi puta pristupi klubu do 15-tog u mjesecu, dužan je pla
puni iznos
mjesečne članarine, dok članovi koji pristupe klubu nakon 15-tog u mjesecu imaju pravo
pla pola članarine isključivo za mjesec kada se po prvi puta upisuju u klub.
Svaki član kluba koji ima obavezu plaćanja mjesečne članarine dužan je plaća članarinu bez
obzira prisustvovao na treninzima ili ne.
Ukoliko član kluba neće prisustvova treninzima u idućem mjesecu, dužan je o tome
obavijes
trenera ili tajništvo kluba prije 1. (prvog) dana u mjesecu, u pro vnom ima
obavezu podmirivanja članarine za mjesec u kojem se nije odjavio na propisan način.
Prilikom privremene odjave iz programa kluba, klub slobodno mjesto dodjeljuje sljedećem
članu koje potražuje mjesto u nekoj od grupa. Odjavljeni član prilikom povratka ostvaruje
pravo na povratak u prvu slobodnu grupu i termin.

Detalje o načinu plaćanja svaki član može dobi u tajništvu kluba.
Član kluba koji nije podmirio članarinu dva uzastopna mjeseca neće se moći natjeca ,
trenira , sve dok po osnovi članarine dug ne bude podmiren u cijelos .
Natjecatelji koji su oslobođeni plaćanja mjesečne članarine ukoliko se ne pridržavaju uputa
trenera i kluba (neredovito treniranje, neopravdano ne sudjelovanje na natjecanjima i
ak vnos ma Kluba), gube takav status i dužni su plaća mjesečnu članarinu počevši od prvog
dana idućeg mjeseca.

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Obaveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa člana i to pismenom obaviješću na email kluba (akkvarner@akkvarner.hr).

