S G S akura
POLITICA DE TAXE SI COTIZATII
1. TAXE
Taxele sunt individuale si sunt suportate de sportiv
NR.
CTR.
1

DENUMIRE

DESCRIERE

VALOARE
/ LEI

Sportivii înmatriculați in anii anteriori cu
0
reînmatricularea pana in 15 septembrie a.c.
Sportivii NOI in înmatriculați in perioada
0
septembrie - ianuarie
Sportivii înmatriculați in anii anteriori cu
50
reînmatriculare după 15 septembrie a.c.
Sportivii NOI înmatriculați in perioada ianuarie
50
– aprilie
10
TAXA DE LEGITIMARE legitimație club sportiv / ID sportiv (după
completarea fisei de înscriere, prezentarea
documentelor necesare înscrierii, aplicarea unei
poze electronice) /
- Eliberare in 30 de zile de la înscriere cu
completarea tuturor documentelor
- Valabilitatea pana in 15 septembrie
2019
Eliberare duplicat
20
TAXA EXAMEN GRAD Conform normativelor federației de specialitate
SPORTIV ( KYU/DAN)
Conform normativelor federației de specialitate
TAXA ELIBERARE
PASAPORT SPORTIV
Conform normativelor federației de specialitate
TAXA ELIBERARE
CONFIRMARE
CERTIFICAT GRAD
SPORTIV
Adeverinte si alte documente din arhiva clubului
0
TAXA ELIBERARE
la solicitarea sportivului, parintilor, tutorilor sau
DOCUMENTE
din oficiu (calitatea de sportiv, locurile ocupate
la competitii,participare la diferite stagii unde
clubul a fost organizator, coorganizator sau
invitat), alte documente care nu au o vechime
mai mare de 3 ani de la data solicitarii, copii
xerox cu sau fara confirmare „conform cu
originalul” , transmise prin posta electronica
.... transmise prin posta sau curierat
contravaloare
TAXA DE INSCRIERE

S G S akura
2. COTIZATII
NR.
CTR.

DENUMIRE
Cotizație
ocazionala

Cotizația lunara

DESCRIERE

Perioada de
achiziție

-

Sportivii care nu dețin un tichet lunar

-

Sportivii NOI înscriși după data pana la
care se achiziționau tichetele lunare aflați
in perioada de evaluare

-

Sportivii NOI care nu si-au definitivat
înscrierea (fisa de înscriere + alte
documente necesare) si calitatea de
membru sportiv al clubului

-

Sportivii cu activități multiple cu o
frecventa redusa (activități școlare si
extracuriculare multiple)

-

Sportivii care nu si-au achitat cotizația
lunara in vederea obținerii tichetului lunar
(perioada de achiziție 15 - 28 a lunii in
curs pentru luna viitoare)

-

Sportivii
posesori
lunar/abonament

-

Tichet valabil pentru un număr minim de
7 ședințe /luna

-

In funcție de luna ședințele suplimentare
sunt considerate bonus de fidelizare

-

Abonamentul/ orele ne efectuate din luna
respectiva nu se reporteaza, abonamentul
este valabil din data 1 – 30 (31) a lunii
pentru care a fost emis

-

Prezenta la cursuri se face doar pe baza
abonamentului,
frecventa
sau
neprezentarea la cursurile este alegerea
individuala a posesorului de abonament

al

tichetului

la începutul
cursului

15 – 28 a lunii
in curs pentru
luna viitoare

VALOARE / LEI

20 lei / ședință
/ 90 min

100 lei / luna
/ min. 7 ședințe
/ 10.5 ore (630 min)

