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Sleva z roční sazby klubových příspěvků
Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Směrnice řeší slevu z roční sazby klubových příspěvků v Rugby Clubu Havířov (dále jen RCH) při
bezhotovostní platbě.
2. Směrnice je vnitřní ekonomickou normou, která je vydána podle čl. II. 5) a) Stanov RCH.
Článek 2

Základní podmínky pro poskytnutí slevy
1. Nárok na slevu mají všichni členové kategorií: žáci do 15 let a ženy a dívky, kadeti a junioři 16-18 let
a aktivní hráči muži od 19 let.
2. Nárok na slevu mají i členové, kteří platí klubový příspěvek v redukované výši.
3. Nárok na slevu vzniká až po půlročním členství v klubu.
4. Nárok na slevu nemají veteráni a přispívající členové.
5. Nárok na slevu nemají členové se závazky vůči klubu (dluh z předchozích let).
6. Nárok na slevu nemají členové, kterým byla prominuta platba klubového příspěvku za část daného
roku pro dlouhodobou nemoc nebo léčbu zranění, kdy člen nevyužívá klubových zařízení, a to ani pro
regeneraci a rehabilitaci nebo udržování fyzické kondice, přičemž délka léčby musí dosáhnout alespoň
tři měsíce.
7. Nárok na slevu nemají členové, kterým byla alespoň za část roku prominuta platba klubového
příspěvku z důvodů sociálních (např. při dočasné nezaměstnanosti člena nebo rodičů člena).
Článek 3

Forma platby pro vznik nároku na slevu
Předpokladem pro vznik nároku na slevu z roční sazby klubového příspěvku je pouze bezhotovostní
platba převodem na bankovní účet RCH u Poštovní spořitelny č. 237093217/0300
Článek 4

Výše slevy
Sleva se stanoví ve výši jedné měsíční platby pro každé pololetí.
Článek 5

Účinnost
Tato směrnice je účinná od 1. ledna 2015. Touto směrnicí se současně se zrušuje Směrnice EK č. 3/2013
ze dne 26.11.2014
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