Temeljem članka 14. i članka 29. Statuta SPK Vega, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana
20.12.2015. godine, donio:

PRAVILNIK O ČLANARINAMA SPK VEGA

Članak 1.
1) Ovim pravilnikom ureĎuju se:iznos upisnine, vrsta, iznos obveza i način plaćanja
članarine za sve članove Kluba.

Članak 2.
1) Svaka osoba prilikom stupanja u članstvo plaća upisninu/registraciju u Klub.
2) Plaćanje članarine obveza je svih članova Kluba sukladno ovom Pravilniku, osim kada
je drugačije ureĎeno Statutom ili odlukom Upravnog odbora Kluba.
3) Sredstvima od uplaćenih članarina Klub financira svoje djelatnosti i programme
sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima Kluba.
4) Upisnina i članarina su neprenosive.

Članak 3.
1) Redovni članovi Kluba koji su aktivni plesači Kluba plaćaju članarinu 12 mjeseci u
godini.
2) U ljetnim mjesecima (srpanj, kolovoz) članarina može biti manja za aktivne plesače, a o
tome odlučuje Upravni odbor koji mora obavijestiti sve članove najkasnije do 31. Ožujka
tekuće godine.
3) Polaznici fitness programa plaćaju članarinu u mjesecima treniranja.
4) Polaznici škole/tečaja plaćaju članarinu mjesečno dok traje program obuke.
5) Podupirujući članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu (jednokratno) za cijelu godinu.
6) Pridruženi članovi Kluba ne plaćaju članarinu.
7) Počasni članovi Kluba ne plaćaju članarinu.

Članak 4.
1) Iznosi članarina za redovne članove Kluba koji su aktivni plesači plaćaju se u
mjesečnim iznosima do 15. u mjesecu za tekući mjesec, a iznosi ovise o broju treninga,
odnosno o vrsti programa/usluge.
2) Iznosi članarina za redovne članove Kluba koji su rekreativci (fitness i drugi programi)
plaćaju se u mjesečnim iznosima i to prvi trening u mjesecu i vrijede do istog datuma
sljedeći mjesec, a iznosi ovise o broju treninga, odnosno o vrsti programa/usluge.
3) Polaznici programa škola/tečajeva plaćaju mjesečnu članarinu do drugog treninga za
tekući mjesec.
4) Podupirući članovi plačaju godišnju članarinu do 15. Veljače tekuće godine za tu godinu.

Članak 5.
1) Upisnina iznosi 20,00 kn
2) Iznosi mjesečnih članarina ovise o vrsti programa/usluge;
AKROBATSKI ROCK ‘N’ ROLL


Redovni članovi
o Basic – 180,00 kn/mjesečno
o Silver – 260,00 kn/mjesečno
o Gold – 320,00 kn/mjesečno



Polaznici škole/tečaja
o Start – 120,00 kn/mjesečno
o Start plus – 180,00 kn/mjesečno



Podupirući članovi
o 1,00 kn/godišnje



FITNESS
o Extreme body – 300,00 kn/mjesečno

Članak 6.
1) Članovi Kluba koji do 1. Prosinca tekuće godine uplate unaprijed iznose za cijelu
sljedeću godinu, dobivaju popust u iznosu jedne mjesečne članarine.
2) Obitelji koji istodobno imaju više članova Kluba koji su u kategoriji redovnih članova
ostvaruju pravo na sljedeće pogodnosti:


Jedan član -

0% popusta na iznos mjesečne članarine



Drugi član -

40% popusta na iznos mjesečne članarine



Treći član -

70% popusta na iznos mjesečne članarine



Četvrti član -

100% popusta na iznos mjesečne članarine

3) Popusti iz prethodnog stavka ostvaruju se na članarinu nižeg razreda

Članak 7.
1) U slučaju neredovitih uplata članarina u razdoblju dužem od jednog mjeseca,
pogodnosti za obitelji s više članova Kluba se ukidaju.
2) Pogodnosti iz predhodnog stavka ponovno postaju aktualne nakon što protekne četiri
mjeseca od dana ukidanja pogodnosti, u kojem razdoblju uplata članarina za članove
Kluba iz te obitelji mora biti redovita.
3) Odluku o vraćanju pogodnosti iz Članka 6., stavka 2. donosi Upravni odbor.
4) U slučaju ponovljene neredovite uplate članarina, Upravni odbor odlučiti će o trajnom
ukidanju pogodnosti plaćanja.

Članak 8.
1) U slučaju bolesti ili ozljede (u trajanu do 2 mjeseca) član Kluba plaća minimalnu
članarinu (Basic).
2) U slučaju dugotrajne bolesti ili ozljede (dulje od 2 mjeseca) član Kluba može zatražiti
zamrzavanje članarine te je dužan o tome obavijestiti Tajnika Kluba i priložiti potrebnu
liječničku dokumentaciju.
3) Upravni odbor može donijeti odluku smanjenja iznosa članarine ili osloboĎenja obveza
plaćanja članarine pojedinog člana Kluba.

Članak 9.
1) Članarina se uplaćuje kako je definirano ovim Pravilnikom.
2) Članarina se može placate gotovinom (u Klubu) ili općom uplatnicom.
3) Članovi Kluba dužni su čuvati potvrdu o uplati kao dokaz o plaćenoj članarini te ju na
zahtjev Tajnika ili druge službene osobe Kluba moraju dati na uvid.
4) Član Kluba koji nije platio članarinu za tekući mjesec ne može sudjelovati na
natjecanjima u tom mjesecu ukoliko su ta ista natjecanja u drugoj polovici mjeseca.

Članak 10.
1) Detalje oko načina plaćanja članarine svaki član i/ili njegov zakonski zastupnik može
dobiti od Tajnika Kluba ili trenera.

Članak 11.
1) Obveza plaćanja članarine prestaje ispisom člana iz članstva Kluba, o čemu član mora
pismeno (Obrazac ZI-1) obavijestiti Tajnika Kluba ili trenera.

Članak 12.
1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. Siječnja 2016.

U Velikoj Gorici, 20.12.2015. godine.

Predsjednica SPK Vega
Dr. Vlatka Babić

