Árjegyzék
(Érvényes: 2018. november 1.-től)
TAGDÍJ: 10.000.- Ft/fő/hó, az egyesület tagjainak az egyesület alapműködéséhez, a csónakház
fenntartásához való hozzájárulása, amelyet előre, egy összegben, legalább 12 hónapon keresztül
folyamatosan kell fizetni. A 12 havi „hűségidőbe” a korábbi hónapokban folyamatosan fizetett havidíj is
beleszámít. Amennyiben a folyamatos tagdíjfizetés korábban megszakad, abban az esetben visszamenőleg
az aktuális havi bérlet ára és az adott időszakra már befizetett tagdíj különbözetét kell megfizetni,
„tagdíjkiegészítés” címen!
Kedvezmények:
- Családi kedvezmény: egy háztartásban élő közvetlen családtagok esetén: - 2.000.- Ft/fő/hó
- Éves kedvezmény: az éves tagsági díj egyösszegű, előre történő befizetése esetén: -2 havi tagdíj
- Alaptagdíj: Indokolt esetben (pl. betegség, külföldi tanulmányok, edzői munka), a 12 havi
folyamatos tagdíjfizetés után, az elnökség engedélyezheti, az ezt kérvényező tag részére, hogy
5.000.-Ft/(alkalom, illetve év) alaptagdíj befizetésével tagsági viszonyát fenntartsa. A tagdíjfizetés
ismételt megkezdésével a „hűségidő” nem indul újra, ez esetben az már teljesítettnek tekintendő.
Amennyiben a tag az alaptagdíjjal rendezett időszakban mégis használná a Csónakház
szolgáltatásait, abban az esetben ezt az erre vonatkozó, alábbi árlista alapján köteles megtéríteni.
Pártoló tagdíj: minimum 5.000.- Ft/fő/év. egyesület működését rendszeresen támogató, un. pártoló
tagok által befizetett összeg. (A pártoló tagok az egyesület által szervezett rendezvényeken, túrákon részt
vehetnek, az egyesület színeiben versenyezhetnek, de ezen jogviszonyuk alapján az egyesület sporteszközeit a
versenyeken, túrákon kívül nem használhatják.)

SPORTSZOLGÁLTATÁS: egyesületi tagsági viszonnyal nem rendelkező sportolók, pártoló tagok,
valamint a csak alaptagdíjat fizető tagok által a csónakházban elérhető szolgáltatásokért fizetendő díjak*:
Választható díj típusok:

Téli szezon (november-március)

Nyári szezon (április-október)

Havi bérlet

12.000.-Ft/fő/hó

14.000.-Ft/fő/hó

10 alkalmas szezon bérlet**

15.000.-Ft/fő/szezon

18.000.-Ft/fő/szezon

Alkalmi díj

2.000.-Ft/fő/alkalom

3.000.-Ft/fő/alkalom

Kártyák

Sportkártya (delta, omega, omega+), All You Can Move (XXL) kártya

* A sportszolgáltatások díjai, csak a kiírt edzések, meghirdetett programok idejére vonatkoznak, ezen kívüli időben
a Csónakház, illetve a sporteszközök használatára, öltözőszekrény foglalására nem jogosít fel.
** A január után megváltott szezonbérlet a kiváltás évében november, december hónapban is felhasználható.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS: az alapszolgáltatásokon felüli tevékenységek után fizetendő költségek:
• Versenyeken, túrákon, rendezvényeken való részvétel: a költségek függvényében
(A tagok normál nevezési díját, illetve a versenyek esetén a hajószállítás költségét az egyesület fedezi.)

• Egyéni sport-oktatás az edzésidőn kívül: + 3.000.-Ft/óra (az alapdíjakon felül)
• Szauna használat külön időpontban: a költségek függvényében
• Sporteszköz (lapát, hajó, stb.) tárolása: csak az elnökség írásos engedélyével lehetséges! A
tárolási díjat a sporteszköz típusától, a tároló helyétől, sport eredményektől, illetve a használat
gyakoriságától függően, egyedi elbírálás alapján az elnökség határozza meg.
KÁRTÉRÍTÉS: károkozás esetén, az okozott kárt (javítást + értékcsökkenést) meg kell téríteni.
• A szekrénykulcs elvesztése esetén a zár/lakat pótlásának díja: 1.000.- Ft/db
Befizetési lehetőségek:

o
o
o
o

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

