Smernica SAFKST o členskom ročnom poplatku.
1. Ročný členský poplatok je povinný, v zmysle platných stanov SAFKST,
uhradiť každý člen SAFKST pre príslušný kalendárny rok v stanovenej
výške.
2. Výšku členského poplatku stanovuje pre každý rok Výkonný výbor
SAFKST a o svojom rozhodnutí informuje členov prostredníctvom svojej
webovej stránky najneskôr do 15. januára príslušného roka.
3. Subjekty SAFKST (oddiely/fitnescentrá/kluby/individuálni členovia) sú
povinné uhradiť tento poplatok najneskôr do 31.januára príslušného roka,
prípadne do prvej súťaže, ktorej sa zúčastňujú pretekári daného subjektu,
pokiaľ sa táto koná pred uvedeným termínom.
4. Úhradu členského poplatku vykonajú subjekty bankovým prevodom na
účet SAFKST, zverejnený na webovej stránke SAFKST, prípadne v
hotovosti v pokladni na sekretariáte SAFKST.
5. Až do uhradenia členského poplatku nemá príslušný subjekt SAFKST
nárok na bežný servis sekretariátu, t.j. vystavovanie licenčných kariet,
predaj licenčných známok, prestupy pretekárov a pod. Členovia takéhoto
subjektu sa nemôžu zúčastňovať súťaží organizovaných SAFKST.
6. Výška členského poplatku pre subjekty, ktoré ho neuhradia v riadnom
termíne, teda do 31.januára, sa zvyšuje o 100 %.
7. Po 31.januári príslušného roka zverejní sekretariát na webovej stránke
SAFKST zoznam subjektov, ktoré neuhradili členský poplatok v riadnom
termíne a bude tento zoznam aktualizovať v týždenných intervaloch.
8. Subjekt, ktorý neuhradí ročný členský poplatok ani do 28.2.
príslušného roku alebo vôbec, prestáva byť členom SAFKST. O jeho
znovuprijatí do radov SAFKST musí rozhodnúť Výkonný výbor na základe
samostatnej žiadosti, predloženej sekretariátu.
9. Ak subjekt, na základe nezaplatenia členského poplatku, prestane byť
členom SAFKST, stávajú sa pretekári, registrovaní za tento subjekt,
voľnými a môžu sa bez prestupového konania, na základe žiadosti zaslanej
na sekretariát SAFKST, zaregistrovať v ktoromkoľvek inom subjekte
registrovanom v SAFKST.
10. Subjekt, ktorý v príslušnom roku neuhradil členský poplatok vôbec,
musí v ďalšom roku, pokiaľ požiada o znovuprijatie do radov SAFKST,

doplatiť členský poplatok vo výške 100 EUR za predchádzajúci rok. Bez
úhrady tohto poplatku nebude Výkonný výbor prerokovávať jeho žiadosť
o opätovné prijatie.
11. Na základe zasadnutia VV SAFKST dňa 10.1.2018 v Bratislave,
v súlade so Stanovami SAFKST, nadobúda táto smernica platnosť dňa
11.01.2018.
Výkonný výbor SAFKST

