⣿ Ragbi klub Novi Zagreb
⣿ Adresa 12A Podbrežje 7 10020 Zagreb
⣿ Oib 04035489305
⣿ Tel 00385919323446
⣿ Email novizagrebrugby@gmail.com
⣿ Iban HR3024020061100773433

Temeljem članka 14. Statuta ragbi kluba Novi Zagreb donešena je

Odluka 1-2019
Ovom odlukom utvrđuje se obveza plaćanja i visina članarine za sve članove Ragbi kluba Novi Zagreb
(u daljnjem tekstu: Klub)
1
Plaćanje članarine u Klubu je obavezno. Članarina se plaća 11 mjeseci tijekom godine. Članarina se uplaćuje bez obzira na
prisustvo člana na treningu. Član ne plaća članarinu ako je ispisan iz Kluba. Član može napisati molbu za oslobođenje plaćanja
članarine. Iz plaćenih članarina Klubu, Klub financira svoje djelatnosti i provođenje programa Kluba.
2
Prvi tjedan treniranja je besplatan. Uplatom prve članarine nakon prijema u Klub polaznik postaje članom Kluba. Potvrdu prve
uplate potrebno je donijeti na trening i predati je odgovornoj osobi Kluba.
3
Članarina za članove Kluba plaća se u mjesečnim ratama:
za 1 polaznika, mjesečno – 150,00 kn,
za 2 polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 200,00 kn,
za 3 polaznika iz iste obitelji, mjesečno – 300,00 kn.
4
Članarina se uplaćuje uplatnicom do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec na IBAN Kluba HR3024020061100773433 uz
obavezni unos iznosa, p
 oziva na broj (MJESEC-GODINA) i opisa plaćanja (IME I PREZIME ČLANA). Članarina se ne plaća za
mjesec kolovoz.
5
U slučaju da član ni jednom nije bio na treningu u tekućem mjesecu plaća paušalnu članarinu u iznosu od 100 kuna. Paušalno
plaćanje članarine odobrava se najviše za 2 mjeseca.
6
Ne plaćanje članarine 2 mjeseca podrazumijeva brisanje iz članstva Kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina.
Ponovni upis u Klub ili prelazak u drugi klub biti će mogući nakon podmirenja zaostalih obaveza.
7
Roditelji su dužni čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera donijeti na uvid.
8
Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa polaznika od strane roditelja ili staratelja i to pismenom obavješću na
adresu Kluba, 12A Podbrežje 7, 10000 Zagreb ili uručivanjem odgovornoj osobi Kluba.
9
P
 ravilnik stupa na snagu s danom donošenja odluke.

TAJNIK

IZJAVA: Potvrđujem da sam pročitao/la Odluku 1-2019 i pristajem na uvjete i obvezu plaćanja članarine.
IME I PREZIME ČLANA/RODITELJA/STARATELJA*:
POTPIS:

*U slučaju upisa članova mlađih od 18 godina izjavu potpisuje roditelj ili staratelj te istu prilaže ostalim dokumentima potrebnim
za upis

