Szülői / Sportolói hozzájárulás fizetésének rendje 2021/22.
Szülői / Sportolói hozzájárulás:
Az ETO HC SE-ban (jégkorong utánpótlás szakosztály) sporttevékenységet folytató
valamennyi igazolt, illetve nem igazolt sportoló után, az egyesület által nyújtott
sportszolgáltatások ellenértékeként (létesítmény és jéghasználat, edzéslátogatás,
edzői tevékenység, sportolói-egyesületi adminisztráció, mérkőzéseken történő
részvétel, utazás biztosítása mérkőzésekre történő eljutás esetében, jégkorong
felszerelés támogatás, stb.) a 18. életévét betöltött játékos esetén a sportoló, míg 18.
életévét nem betöltött sportoló esetén gondviselője szülői/sportolói hozzájárulást
köteles fizetni.

Szülői / sportolói hozzájárulás megfizetésének formája és rendje:
A szülői hozzájárulás éves összegben kerül meghatározásra, melyet évi 12 hónapon
keresztül, egyenlő részletekben kötelesek a szülők a sportolók után megfizetni.
A támogatás megfizetését a szülők, sportolók az ETO HC SE számlájára (OTP Bank
11737007-21336054 történő átutalással teljesíthetik.
A támogatásról minden folyó hó 5. napjáig elektronikus számla kerül kiállításra,
valamint megküldésre a befizető részére.
A szülői hozzájárulás fizetési kötelezettség az edzéslátogatás megkezdésének
hónapjától, vagy a játékos tagsági jogviszonyának keltétől esedékes.
A szülői hozzájárulás esedékes havi részletét minden megkezdett hónap 20.-áig kell
az egyesület számára megfizetni banki átutalással.
Amennyiben a befizetés nem történik meg, az egyesület fizetési emlékeztető e-mailt
küld az érintett sportoló gondviselőjének. Amennyiben a következő hónap 20.-áig az
esedékes díjjal együtt az elmaradás rendezése nem történik meg, az egyesület
korlátozhatja,

vagy

megtagadhatja

a

sportoló

edzéslátogatását,

illetve

a

mérkőzéseken való részvételét.
Három hónapot meghaladó fizetési elmaradás esetén a sportoló egyesületi tagsága,
illetve igazolt sportolói státusza megszüntethető.

A szülői hozzájárulás megfizetésének egyéni ütemezésére, szociális alapú
kedvezmény nyújtására indokolt esetben van mód, erről külön eljárás keretében
egyéni elbírálás szerint a Klubmenedzser előterjesztésére az Elnökség dönt.

A szülői/sportolói hozzájárulás mértéke:
A havi szülői / sportolói hozzájárulás mértéke az egyesület különböző korosztályaiban
(U8 / U10 / U12 / U14 / U16 / U18) egységes, éves 168.000 Ft, azaz havi 14.000 Ft
játékosonként.
Két, vagy több gyermek esetén a testvérek után testvérkedvezmény érvényesíthető.
Két gyermek esetében 11.000 Ft / fő / hó (éves 132.000 Ft), három, vagy több
gyermek esetében 10.000 Ft / fő / hó (éves 120.000 Ft) a rendszeres hozzájárulás
mértéke. A kedvezmény minden olyan hónapra érvényesíthető, melyben a testvérek
egyesületi tagsága együttesen fennáll.
A szülői / sportolói hozzájárulás nem minden esetben fedezi továbbá a normál edzés
és meccsprogramon kívül szervezett, külső helyszínes egyéb rendezvények, pl.
edzőtáborok esetében fizetendő hozzájárulást. Az ilyen programok szervezésekor az
elnökség esetenként külön térítési díjat határozhat meg.
A fenti szabályozás 2021. szeptember 1-től visszavonásig, vagy annak
módosításáig érvényes.
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