REGULAMIN I ZASADY WPŁACANIA ŚRODKÓW NA KONTO
KLUBOWE.

1. W celu skorzystania z promocji organizowanych przez klub (odzież,
gadżety, itp.) oraz startu w zawodach należy przestrzegać poniższych zasad
dotyczących wpłaty wymaganych środków na konto klubowe.
2. Należy mieć opłacone na bieżąco składki klubowe, do miesiąca
poprzedzającego „akcję” włącznie.
3. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu wyznaczonego na wpłatę
środków. Rozumie się to jako datę zaksięgowania na koncie klubowym, dlatego
przelewy należy wykonywać z pewnym wyprzedzeniem.
4. Wpłaty dokonywać należy podając w tytule przelewu „HASŁO” oraz
imię i nazwisko dziecka którego wpłata dotyczy; np.: WIELKANOCNE JAN
KOWALSKI
5. „HASŁO” będzie określane do każdej „akcji” oddzielne i przesyłane
do rodziców (opiekunów) za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego:
edziennik, komunikatory lub strona klubowa.
6. W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko należy w tytule
wpłaty zamieścić imię i nazwisko każdej osoby której dotyczy wpłacana kwota oraz
poinformować o tym trenera.
7. Wpłacana kwota nie może być niższa od ustalonej w danej akcji
promocyjnej, opłaty startowej w zawodach, itp.
8. W przypadku nie dopełnienia jednego lub więcej z powyższych
warunków zawodnik może nie zostać uwzględniony podczas zamawiania odzieży,
gadżetów jak również wykreślony lub nie zgłoszony na zawody.
9. W przypadku wpłacenia wymaganej kwoty ale nie wykorzystanie jej
przez klub z powodu niedopełnienia powyższych warunków, należy to zgłosić
trenerowi prowadzącemu lub innej osobie odpowiedzialnej za daną zbiórkę, wówczas
środki które nie zostały wykorzystane zostaną zwrócone na konto nadawcy.
10. Podczas wpłaty nie należy łączyć kilku akcji na jednym przelewie,
chyba, że zostanie to wcześniej ustalone przez zarząd klubu i podane do wiadomości.
11. Jeżeli wymagana kwota zostanie wpłacona w terminie ale
niedopełniony zostanie jakiś z punktów regulaminu, a zostanie to odkryte przez
wpłacającego, przed upływającym terminem księgowania należy jak najszybciej
skontaktować się z trenerem prowadzącym lub inna osobą odpowiedzialną za zbiórkę
w celu wyjaśnienia sprawy i możliwości wzięcia udziału w „akcji”.

