PODMIENKY AKADÉMIE
FA BENECOL Košice
V zmysle nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ku ktorému sa vzťahujú podmienky za účelom fungovania akadémie je
v ročnom členskom poplatku akadémie tiež zahrnutý ročný poplatok v prospech Slovenského
futbalového zväzu (ďalej SFZ), ktorý akadémia musí platiť za každého hráča, trénera a klub. Tento
poplatok stanovil SFZ v zmysle aplikácie zákona o športe. V prípade ak nedôjde k úhrade členského
poplatku za hráča v prospech SFZ, systém ISSF nám neumožní nominovať hráča v súťažných kategóriách.

ČLENSKÝ POPLATOK – ŽIACI a PRÍPRAVKA
§

Ročný poplatok za jedno dieťa je vo výške 300 €. / t.j. v prepočte 25 € za mesiac /

§

Ročný poplatok za druhé dieťa je vo výške 200 € v prípade, ak akadémiu navštevuje jeden súrodenec
s rovnakým priezviskom. /nevzťahuje sa na bratrancov atď../

§

Ročný poplatok za tretie dieťa nie je stanovené a je bezplatné v prípade, ak našu akadémiu
navštevujú ďalší dvaja súrodenci s rovnakým priezviskom. /nevzťahuje sa na bratrancov atď../

§

Ročný poplatok je možné tiež uhradiť naraz alebo v dvoch prípadne troch splátkach nasledovne:
o

ak sa jedná o jednu splátku vo výške 300 €, tá je splatná do 25. septembra

o

ak sa jedná o dve splátky po 150 €: prvá splátka do 25. septembra a druhá do 25. marca.

o

ak sa jedná o tri splátky po 100 €: prvá splátka do 25. septembra, druhá splátka do
25. november a tretia splátka do 25.marca.

§

Ročný poplatok sa hradí na obdobie od 1. augusta do 31. júla.

§

V prípade neuhradenia poplatku bude v nadchádzajúcom mesiaci dieťaťu (hráčovi) pozastavená
možnosť tréningového procesu, turnajov a majstrovských zápasov.

§

Poplatok sa hradí bezhotovostne na bankový účet akadémie /uvedený v kontaktoch na internetovej
stránke akadémie v tvare IBAN/.

§

Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol v tvare dátumu narodenia dieťaťa /napr. dátum
narodenia je 15.08.2006, potom VS je: 15082006/ rovnako tak uviesť do správy pre príjemcu
priezvisko dieťaťa. V prípade ak je platba hradená na splátky je potrebné uviesť za priezvisko číslo
splátky 1, 2 alebo 3. /napr. pri prvej splátke uviesť: Mrkvička 1, pri druhej Mrkvička 2 a v prípade tretej
Mrkvička 3/.

§

Neprítomnosť a choroba neovplyvňuje výšku členského a nie je možné ho požadovať späť.

ČLENSKÝ POPLATOK – DORAST
§

Ročný poplatok za dieťa pre sezónu 2019/2020 nie je stanovený

§

Poplatok kategórie nie je stanovený z dôvodu spolufinancovania mestom Košice, ktoré pokrývajú istú
časť nákladov na chod kategórie dorastu.

§

Náhrada úhrady členského príspevku je vo forme povinnej kúpy dresu a teplákovej súpravy hráčom
dorastu /za účelom reprezentovania klubu/.

§

Hráč si hradí samostatne členský poplatok, ktorý stanovil SFZ v svoj prospech ako poplatok za účasť
v majstrovských súťažiach riadených SFZ ako aj jeho podzväzoch.

§

V prípade účasti na turnajoch a využívania telocviční mimo BENECOLU je poplatok hradený
rozpočítaním medzi jednotlivých hráčov.

§

Keďže členské v tejto kategórií nie je stanovené v prípade obdŕžania červenej karty, žltej karty,
inzultácie, alebo spôsobenia iného priestupku poplatok stanovený VsFZ hradí hráč v plnej výške.

§

V prípade neuhradenia poplatku za spôsobený priestupok bude v nadchádzajúcom mesiaci dieťaťu
(hráčovi) pozastavená možnosť tréningového procesu, turnajov a majstrovských zápasov.

Ďalšie podmienky
§

Hráč a rodič musí dodržiavať pokyny trénerov, chodiť na tréningové jednotky (v prípade neúčasti sa
ospravedlniť), byť disciplinovaný, nepoškodzovať vybavenie a majetok akadémie, mať úctu
k trénerovi, technickému personálu a vedeniu klubu, správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno
akadémie. V prípade si neplnenia základných povinností vyplývajúcich z podmienok akadémie, alebo
porušovania etického kódexu rodiča, vedenie klubu si vyhradzuje právo vyradiť hráča z akadémie.

§

V prípade materiálnych škôd, ktoré dieťa alebo rodič spôsobí či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti,
je rodič /zákonný zástupca/ povinný uhradiť jeho náhradu. Rovnako tak je potrebné registrovať, že
počas doby pôsobenia dieťa v akadémií dieťa nie je poistené voči úrazu ani krádeži.

§

Ospravedlnenie v prípade nominácie na majstrovské zápasy, prípravne zápasy a turnaje je povinné
nahlásiť trénerovi 3 dni pred plánovanou akciou. V opačnom prípade nebude hráč nominovaný na
nasledujúci majstrovský zápas, prípravný zápas a turnaj.

§

Účasť na zápasoch a turnajoch je podmienená vyjadrením sa v internom systéme našej webstránky
tzv. žiackej knižke hráča a odpovedaním na ne v stanovenej lehote.

§

V prípade účasti na majstrovských zápasoch a turnajoch je potrebné byť zaregistrovaný
v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej ISSF). Ide o matriku SFZ. Prvotná registrácia do
systému ISSF je spoplatnená jednorazovo na 5 € a uhrádza ju rodič klubu. Následne sa táto suma hradí
prostredníctvom klubu priamo pre SFZ a je jednou z podmienok aktívnej činnosti (ak už je hráč
registrovaný a má platný registračný preukaz nie je potrebná žiadna ďalšia aktivita).

§

Okrem registračného preukazu je potrebné, aby v prípade účasti na rôznych akciách /turnaje,
majstrovské zápasy.../, v čase, keď s dieťaťom nie je rodič, malo dieťa pri sebe kartičku poistenca.

§

V prípade prestupu, alebo hosťovania hráča do iného klubu sa klub riadi pravidlami aktuálneho znenia
registračného a prestupového poriadku SFZ.

§

V prípade ukončenia členstva a činnosti v klube je potrebné to bezodkladne nahlásiť na email
benecol@benecol.sk , v opačnom prípade sa hráč považuje za aktívneho člena až do jeho odhlásenia.

§

Hráči akadémie /žiaci a prípravka/ hrávajú majstrovské zápasy a turnaje vo vlastných dresoch
/predpísaných akadémiou/ s vlastným číslom. Preto je potrebné pozrieť tiež sekciu dokumenty, kde
nájdete jednotlivé inštrukcie, ako si ich zaobstarať. Ostatné oblečenie ako teplákové súpravy sú
dobrovoľné.

§

Vstup do areálu pre motorové vozidlá je možný iba s parkovacou kartou, ktorú je potrebné mať
vyloženú na viditeľnom mieste v opačnom prípade Vás môže mestská polícia pokutovať. Ak nie ste
držiteľom parkovacej karty môžete o ňu požiadať a bude Vám na počkanie vystavená ak je Vaše dieťa
členom našej akadémie.

Podmienky akadémie sú platné a účinné od 1.8.2019

