INTERNÝ PREDPIS
OZ JUNIOR ŠPORT KLUB – plus

Vypracoval: Ing. Dávid Godžak, manažér klubu
Schválil: Ing. Marek Dirbák, predseda klubu

Dátum: 15.05.2021
Dátum: 15.05.2021

Rodičovské poplatky na sezónu 2021/2022
Rodičovský poplatok (ďalej poplatok) za hráča slúži na zabezpečenie chodu a tréningového
procesu klubu HK Humenské levy.
Poplatky je možné zaplatiť:

-

naraz na začiatku sezóny,

-

polročne (dve splátky za obdobie máj-október, novemberapríl),
štvrťročne (štyri splátky máj-júl, aug.-okt., nov.-jan., febr.apr.),
v 12-tich mesačných splátkach a to najneskôr ku 15-tému
dňu aktuálneho mesiaca.

-

V prípade nového hráča v predprípravke P012 a v prípravke P34 začína rodič (zákonný
zástupca) platiť rodičovský poplatok až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po zapojení sa do
tréningového procesu. Splatnosť poplatku v danom mesiaci je najneskôr 15. deň v mesiaci.
Výška poplatku pre jednotlivé kategórie:
- Predprípravka 0-2: 240€ (12 splátok po 20€),
- Prípravka 3-4: 300€ (12 splátok po 25€),
- Žiaci 5-8: 360€ (12 splátok po 30€),
- Kadeti: 360€ (12 splátok po 30€),
Bankové a platobné údaje: Číslo účtu: SK51 0900 0000 0051 5914 2644
BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Variabilný symbol:
- Predprípravka 0-2: VS002
- Prípravka 3-4: VS034
- Žiaci 5. r: VS05
- Žiaci 6. r: VS06
- Žiaci 7. r: VS07
- Žiaci 8. r: VS08
- Kadeti: VS09
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko hráča, obdobie (Pr.: Ján Palček, máj-okt. 2020)

Zľavy z poplatku
a) Súrodenci: na zľavu z poplatkov majú nárok súrodenci, ktorí sú aktívnymi hráčmi v klube HK
Humenské levy. Výška zľavy je 10€ z mesačného poplatku mladšieho súrodenca.
b) Vedúci družstva: na zľavu z poplatkov majú nárok rodičia, ktorí plnia funkciu vedúceho družstva.
Výška zľavy je 100% z celkového ročného poplatku pre súťažnú sezónu – počas trvania súťaže.
c) Tréneri: v prípade, že tréner má dieťa (hráča) v klube HK Humenské levy, tomuto hráčovi je priznaná
zľava z poplatku vo výške 100% z poplatku.
d) Zranenie, choroba: zľava bude posudzovaná individuálne Radou Združenia na základe žiadosti o
zľavu z poplatku. Podmienkou žiadosti o zľavu z rodičovského poplatku v prípade dlhodobého zranenia
hráča je dokladovanie nároku žiadosťou o zľavu s potvrdením od lekára, pri dobe liečenia viac ako 1
mesiac. Výška zľavy a uplatnenie zľavy nie je automatická a ani právne nárokovateľná. Rada Združenia
rozhodne o nároku žiadateľa o zľavu najneskôr do 10 kalendárnych dní od obdŕžania vyplnenej žiadosti
so všetkými potrebnými prílohami. Vzor žiadosti o zľavu z rodičovského poplatku je prílohou č. 1 tohto
interného predpisu.
e) Sociálne znevýhodnené dieťa (ostatné dôvody): zľava bude posudzovaná individuálne Radou
Združenia na základe žiadosti o zľavu z poplatku. Rada Združenia môže pred rozhodnutím o vzniku
nároku na zľavu vyzvať žiadateľa, alebo jeho zástupcu na osobný rozhovor na overenie oprávnenosti
žiadosti. Osobný rozhovor sa musí uskutočniť najneskôr v deň, kedy Rada Združenia rozhodne o
nároku na zľavu. Výška zľavy a uplatnenie zľavy nie je automatická a ani právne nárokovateľná. Rada
Združenia rozhodne o nároku žiadateľa o zľavu najneskôr do 10 kalendárnych dní od obdŕžania
vyplnenej žiadosti so všetkými potrebnými prílohami. Vzor žiadosti o zľavu z rodičovského poplatku je
prílohou č. 2 tohto interného predpisu.
Postihy (sankcie) za neplatenie poplatkov
V prípade neodôvodneného nezaplatenia dvoch po sebe idúcich mesačných poplatkov bude
zákonný zástupca hráča na túto skutočnosť upozornený a zároveň bude hráč vylúčený z tréningového
procesu do doby úhrady dlžnej čiastky.

Príloha č. 1

Žiadosť o zľavu z rodičovského poplatku zo zdravotných dôvodov
Hráč: Meno a priezvisko ..........……………………………………… dátum narodenia: …………………………………...
Trvalé bydlisko: ………………………………………………………………………………………………………………………….........
Zákonný zástupca: Meno a priezvisko………………………………………………....................................................
telefonický kontakt:………………………………………........ email: ………………………………………………………………...
HK Humenské levy
Predsedovi občianskeho združenia
Kukorelliho 50, 066 01 Humenné
V ________________, dňa __________

Vec: Žiadosť o zľavu z rodičovského poplatku
Týmto Vás žiadam o zľavu z rodičovského poplatku vo výške .................... EUR. Dôvodom mojej
žiadosti je absencia môjho dieťaťa na tréningovom procese zo zdravotných dôvodov a to v termíne od
............................ do ............................, ktorú zároveň dokladujem potvrdením od lekára.
Potvrdenie od lekára potvrdzujúce správnosť diagnózy zamedzujúcej tréningový proces:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Pečiatka lekára

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti
ako aj v iných dokumentoch, ktoré predložím HK Humenské levy a ktoré súvisia so spracovaním mojej
žiadosti. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov, ako aj moja
žiadosť o zľavu z rodičovského poplatku. Súhlas je daný na dobu neurčitú.
S pozdravom,
________________________________________________________
Meno, priezvisko (hráč)

________________________________________________________
zastúpený zákonným zástupcom (uviesť meno, priezvisko, podpis)
(uvedie sa iba v prípade žiadateľa mladšieho ako 18 r.)

Príloha č. 2

Žiadosť o zľavu z rodičovského poplatku
Hráč: Meno a priezvisko ..........……………………………………… dátum narodenia: …………………………………...
Trvalé bydlisko: ………………………………………………………………………………………………………………………….........
Zákonný zástupca: Meno a priezvisko………………………………………………....................................................
telefonický kontakt:………………………………………........ email: ………………………………………………………………...
HK Humenské levy
Predsedovi občianskeho združenia
Kukorelliho 50, 066 01 Humenné
V ________________, dňa __________

Vec: Žiadosť o zľavu z rodičovského poplatku
Týmto Vás žiadam o zľavu z rodičovského poplatku vo výške .................... EUR.
Dôvodom mojej žiadosti je:
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti
ako aj v iných dokumentoch, ktoré predložím HK Humenské levy a ktoré súvisia so spracovaním mojej
žiadosti. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov, ako aj moja
žiadosť o zľavu z rodičovského poplatku. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

S pozdravom,
________________________________________________________
Meno, priezvisko (hráč)

________________________________________________________
zastúpený zákonným zástupcom (uviesť meno, priezvisko, podpis)
(uvedie sa iba v prípade žiadateľa mladšieho ako 18 r.)

Interný predpis bol schválený k 15.5.2020 Správnou radou HK Humenské levy.

Ing. Marek Dirbák v. r.
predseda

Ing. Marek Macko v. r.
člen

Ing. Dávid Godžak v. r.
člen

Mgr. Jozef Oľha v. r.
člen

