Pokyny pre členov klubu KPŠ Košice na rok 2020
Klub uhrádza:
1. Náklady spojené s tréningovým procesom (prenájom haly, košíky na tréning,
honorár trénerov)
2. Cestovné, ubytovanie detí, ktoré sú nominované na turnaje kategórie A, Oblastné
majstrovstvá a MSR
3. Náklady spojené so súťažami družstiev žiakov a dorastu
Klubové príspevky:
1. Ak hráč navštevuje tréning detí 3-krát týždenne
30 € / mesiac
2. Ak hráč navštevuje tréning detí 2-krát týždenne
20 € / mesiac
3. Ak hráč navštevuje tréning detí 1-krát týždenne
10 € / mesiac
4. Dospelí hráči a hráčky
6 € /kurt/hodina
5. Ak hráč odovzdá vzdelávací poukaz do 20.9.2020, má zľavu v hodnote 30 €
6. Ak sú v klube dvaja a viacerí súrodenci, každý ďalší súrodenec platí len 50%
klubového príspevku
7. Ak člen klubu zabezpečí dar alebo reklamu v prospech klubu, má zľavu v hodnote
50% zo získanej sumy po jej zdanení.
8. Spôsob platby:
a, klubové príspevky je potrebné uhradiť na účet:
SK76 0200 0000 0027 4355 0459
alebo v hotovosti u Mgr. Jaroslava Kozáka, prípadne u službukonajúceho recepčného
do 15. v danom mesiaci pri mesačných platbách, a do 31.3. a 30.9.2019 pri polročných
platbách.
Účasť na turnajoch:
1. Registrovaní členovia klubu sa môžu zúčastňovať turnajov SZBe, klub KPŠ Košice
túto účasť svojich členov očakáva. Povinnosťou pre mládež do 19 rokov je účasť na
3 turnajoch SZBe ročne
2. Informácie o turnajoch: prosíme sledovať kalendár na adresách
https://www.bedminton.sk, alebo https://www.badmintonspot.sk/index.php/kpskosice
Tréningy mimo určeného času:
1. V sobotu, nedeľu a počas zimných a jarných prázdnin aj v pracovných dňoch v čase
od 11.00 do 16.00 si môžu rodičia s deťmi po predchádzajúcej rezervácii kurtu
chodiť zahrať za nasledovný poplatok:
November – marec
poplatok 6 € za kurt/hodinu
Apríl – október
poplatok 5 € za kurt /hodinu.

Za správnosť:
Mgr.Jaroslav Kozák – hlavný tréner klubu
Robert Hornung – člen výboru

Košice, 4.1.2020

