Na temelju čl.13 Statuta Plivačkog kluba ''Gorica'' Velika Gorica, Upravni odbor Plivačkog kluba
''Gorica“ na sjednici održanoj 12.09.2019.godine donio je

PRAVILNIK O ČLANARINAMA PLIVAČKOG KLUBA
''GORICA''
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se obveza i visina članarine za sve članove Plivačkog kluba „Gorica“ (u
daljnjem tekstu: Klub).

Članak 2.
(1) Plaćanje članarine obveza je svih članova Kluba osim u slučaju kada je to drugačije propisano
Statutom ili odlukom Upravnog odbora Kluba (u daljnjem tekstu: UO)
(2) Sredstvima prikupljenim na osnovi plaćenih članarina Klub financira svoje djelatnosti i provođenje
programa Kluba. Pri utvrđivanju visine članarine polazi se od načela ravnomjernog sudjelovanja svih
članova Kluba sukladno pravima i obvezama te njihovom socijalnom statusu.

Članak 3.
(1) Iznosi članarina za članove Kluba plaćaju se u mjesečnim obrocima prema grupacijama kako
slijedi:
Aktivni:
• Polaznici svih programa, Plivačka škola, Natjecatelji, Usavršavanje - 250kn
Redovni i Počasni:
•

0kn

(2) Natjecatelji plaćaju članarinu 11 mjeseci u godini, za razdoblje od 01.09.-31.07. tekuće
natjecateljske sezone. Polaznici Plivačke škole plaćaju članarinu 10 mjeseci u godini, za razdoblje od
01.09.-31.06. tekuće sezone škole plivanja. Članovi koji se odluče pohađati program plivačke škole i u
7. mjesecu tekuće sezone plaćaju članarinu i taj mjesec. Članarina se plaća bez obzira na razloge
eventualnih izostanaka s treninga.
(3) Obitelji koje imaju više članova Kluba u Natjecateljima i/ili Plivačkoj školi i/ili Usavršavanje
ostvaruju slijedeće popuste:
1.
2.
3.
4.

Najstariji član 0% popusta na iznos pripadajuće članarine
Drugi član po starosti 40% popusta na iznos pripadajuće članarine-150kn
Treći član po starosti 60% popusta na iznos pripadajuće članarine-100kn
Četvrti i svaki sljedeći član po starosti 100% popusta na iznos pripadajuće
članarine

Članak 4.
(1) Postojeći članovi Kluba, koji do 1. listopada tekuće sezone uplate cjelokupni iznos svih obroka za
cijelu sezonu unaprijed dobivaju popust u iznosu jednog mjesečnog obroka.
(2) Novi članovi Kluba, koji do 1. studenog tekuće sezone uplate cjelokupni iznos članarine za cijelu
sezonu unaprijed dobivaju popust u iznosu jednog mjesečnog obroka

Članak 5.
(1) Članarina se uplaćuje do 10-og u mjesecu za tekući mjesec isključivo na IBAN Kluba putem
uplatnice. Detalje o načinu plaćanja svaki član Kluba može dobiti u tajništvu Kluba.
(2) Član Kluba koji nije podmirio članarinu u roku određenim ovim Pravilnikom, odnosno, iznimno do
prvog dana narednog mjeseca, neće se moći natjecati, trenirati sve dok dug po osnovi članarine ne
bude podmiren u cijelosti.
(3) U slučaju neredovitog plaćanja članarine, dva mjeseca za redom, ukidaju se svi popusti za dva ili
više članova iz iste obitelji. Nakon što uplata članarine postane redovita (redovita uplata tri mjeseca
za redom) UO Kluba može odlučiti o vraćanju povlastice plaćanja članarine s popustom.
(4) Članstvo prestaje neplaćanjem članarine članu koji istu ne podmiri za ukupno tri mjeseca u
razdoblju od godinu dana.
(5) U slučaju da član kojem je članstvo prestalo odredbom stavka 4. ovog članka, ponovno zatraži
primanje u članstvo u roku od godinu dana od prestanka članstva zbog neplaćanja članarine, dužan je
uz pristupnicu ili zahtjev za primanjem u članstvo priložiti i potvrdu o uplati preostalog duga prema
Klubu.

Članak 6.
(1) Članovi Kluba dužni su čuvati kopiju uplate kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera ili Tajnika
donijeti na uvid.
(2) Obveza plaćanja članarine prestaje s datumom ispisa člana i to pismenom obaviješću slanjem na
adresu: Kovači 5 10408 Velika Mlaka, na mail kluba ili osobno uručenjem treneru ili tajniku kluba.

Članak 7.
(1) U slučaju dugotrajne bolesti (duže od 30 dana) ili drugih opravdanih razloga može se pismenim
putem uputiti zahtjev UO-u Kluba za smanjenjem članarine, uz obvezu priložene liječničke potvrde o
bolesti ili nemogućnosti treniranja.
(2) UO kluba može donijeti odluku o oslobađanju plaćanja jedne ili više mjesečnih članarina za člana
čiji roditelj obavlja za klub posebno korisne aktivnosti i time doprinosi boljem provođenju osnovne
djelatnosti kluba.

Pravilnik stupa na snagu 1.listopada 2019. Godine.

Predsjednik Kluba: Domagoj Zajec

