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ODLUKA O PLAĆANJU ČLANARINA
PK SISAK JANAF
I
Na svojoj sa 12. sjednici održanoj u četvrtak 12. rujna 2016. godine, IO PK Sisak
Janaf, donesao je Odluku kojom se utvrđuje obveza plaćanja i visina članarine za
članove Plivačkog kluba Sisak Janaf (u daljnjem tekstu: član kluba).
II
Plaćanje članarine u klubu je obavezno.
Članarina se uplaćuje bez obzira na prisustvo člana kluba na treningu
(izostanci zbog bolesti, školskih obveza i dr.).
Pri utvrđivanju visine članarine polazi se od načela ravnomjernog sudjelovanja
svih članova kluba, sukladno pravima i obvezama.
Članarinu koju su članovi kluba dužni plaćati, služi za financiranje djelatnosti,
provođenje programa i razvoj kluba i iznosi 1800 kuna godišnje za jednog polaznika,
960 kn za drugog polaznika iz iste obitelji i 600 kn za trećeg polaznika iz iste obitelji.
Može se uplatiti odjednom, cijeli iznos ili se plaća svih dvanaest mjeseci u
godini u jednakim mjesečnim obrocima prema modelu:
- za jednog polaznika – 150,00 kn
- za drugog polaznika iz iste obitelji – 80,00 kn
- za trećeg polaznika iz iste obitelji – 50,00 kn.
Članarina se uplaćuje do 20. dana u tekućem mjesecu.
Članarina se uplaćuje na IBAN: HR95 2500 0091 1012 5050 5 Kluba putem
opće uplatnice ili internet bankarstvom.
Član za kojeg nije uplaćena članarina do 20. dana u tekućem mjesecu –
prema odluci Izvršnog odbora (u daljnjem tekstu: IO), neće moći trenirati niti
nastupati za klub dok članarina ne bude podmirena.
Neplaćanje članarine četiri mjeseca, znači automatsko brisanje iz članstva
kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina.
Članu kluba iznimno može biti odobreno paušalno plaćanje (ili neplaćanje)
članarine u slučaju težeg oboljenja/ozljeđivanja člana kluba, nakon kojega se očekuje
dugotrajna medicinska rehabilitacija i to najviše za 1 mjesec.

Paušalno plaćanje članarine odobrava/ne odobrava IO i to na pismeni
Zahtjev (e-mail sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr) uz obavezno predočenje
medicinske dokumentacije treneru grupe, a koju će on proslijediti IO.
III
Osim gore navedenih članarina, članovi kluba, ukoliko se žele natjecati,
moraju platiti godišnju registraciju plivača Hrvatskom plivačkom savezu (HPS), u
skladu s pravilima HPS-a i u rokovima koji su propisani, a biti će izvješeni na oglasnoj
ploči Plivačkog kluba Sisak Janaf:
- plivači do kadetskog uzrasta 50 kn godišnje
- plivači kadeti i stariji 150 kn godišnje
Neplaćanje registracije znači nemogućnost sudjelovanja na natjecanjima.
Ukoliko će Klub imati financijskih sredstava, platit će godišnju registraciju
Hrvatskom plivačkom savezu za sve svoje članove.
Za sudjelovanje na natjecanjima, prema Zakonu o sportu, plivači moraju
napraviti liječnički pregled sa zadnjim danom mjeseca veljače u tekućoj godini, a koji
će PK Sisak Janaf organizirati u suradnji sa ambulantom medicine rada.
Troškove liječničkog pregleda snose članovi kluba.
IV
Svi članovi kluba moraju biti upoznati s ovom odlukom.
Ova odluka ističe se na vidnom mjestu u prostorijama kluba, oglasnoj ploči i
web stranici kluba te je prilog godišnje prijavnice svakog člana kluba.
Plivači, roditelji i treneri mogu, ukoliko primjete nepoštivanje ove odluke od
strane bilo kojeg člana, pismeno izvjestiti IO.
IO dužan je u roku 15 dana razmotriti i pismeno obavijestiti o učinjenom.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a njenim donošenjem prestaje
važiti Odluka od 16. 01. 2016. godine.

U Sisku 12. 09. 2016. godine
IO PK SISAK JANAF

