Árjegyzék
(Érvényes: 2018. január 1.-től)
TAGDÍJ: az egyesület alapműködéséhez, a csónakház fenntartásához való hozzájárulás, amely
alaptagdíjból, valamint a választható Időszaki tagdíjból áll. A tagdíjat előre, egy összegben kell
megfizetni.
Alap tagdíj: 3.000.-Ft/fő, amely a következő esetekben fizetendő:
- beiratkozáskor
- újra-iratkozáskor (a folyamatos tagsági díj fizetésének megszakítása esetén)
- a tagsági viszony fenntartására (évente – pl. külföldi tartózkodás esetén)

Időszaki tagdíjak:

Havi tagdíj: 12.000.- Ft/fő/hó
o Diák kedvezmény:
- 2.000.- Ft/fő/hó
o Családi kedvezmény: - 2.000.- Ft/fő/hó
• Féléves tagdíj:

5 havi tagdíj összege

• Éves tagdíj:

9 havi tagdíj összege

• Kéthavi (10 alkalom):
15.000.-Ft/fő/2 hónap
SPORTSZOLGÁLTATÁS: Egyesületi tagsági viszonnyal nem rendelkező sportolók esetében
választható díjak:
• Alkalmi díj:

3.000.-Ft/fő/alakalom

• 10 alkalmas bérlet: 18.000.-Ft/fő/2 hónap
• Havi bérlet:

15.000.-Ft

• Sportkártya, All You Can Move (XXL) kártya
A tagdíjak, illetve a havi bérlet adott naptári hónapra/hónapokra vonatkoznak. Az adott hónap 15. napját követő
befizetés esetén az adott hónapra félhavi díj fizetendő. A 10 alkalmas bérlet/tagdíj 2 hónap alatt használható fel,
illetve az adott hónap 15. napját követő befizetés esetén a következő hónapot követő hónap végéig.

Alapszolgáltatások:
• Sporteszközök használata: az edzők által kijelölt eszközök, az általuk megadott időben, helyen
• Evezés-oktatás: a kiírt edzések ideje alatt.
• Szauna használat: a téli szezonban hétfő, szerda, péntek 17-órától 20-óráig (igény esetén)
• Szekrényhasználat: az időszaki tagdíjat fizetők részére folyamatosan, az alkalmi díjat fizetők
részére csak az edzés ideje alatt biztosított.
• Sporteszköz (lapát, hajó, stb.) tárolása: csak az elnökség írásos engedélyével lehetséges!
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS: az alapszolgáltatásokon felüli tevékenységek után fizetendő költségek:
• Versenyeken, túrákon, rendezvényeken való részvétel: a költségek függvényében
• Egyéni evezés-oktatás az edzésidőn kívül: + 3.000.-Ft/óra (az alkalmi-, illetve tagdíjon felül)
• Szauna használat külön időpontban: a költségek függvényében
• Hajótárolás: A tárolási díjat a hajó típusától, a tároló helyétől, sport eredményektől, illetve a
használat gyakoriságától függően, egyedi elbírálás alapján az elnökség határozza meg.
KÁRTÉRÍTÉS: károkozás esetén, az okozott kárt meg kell téríteni.
• Hajó, lapát törése esetén: a javítás és az értékcsökkenés értéke alapján
• A szekrénykulcs elvesztése esetén a zár pótlásának díja: 2.000.- Ft, lakat pótlása: 1.000.- Ft/db
Befizetési lehetőségek:

o Készpénzzel
o Banki átutalással a BEE számlaszámára: 16200010-61399055
o SZÉP-kártyával

