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Poplatky NWC ze dne 9.8.2014 

ČL. 1. 
 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

1. Nový člen NWC - 400 Kč 2. Prodloužení stávajícího členství - 300 Kč 3. Člen NWC bez sportovního psa - 100 Kč 4. Pokud si člen NWC bez sportovního psa v průběhu roku psa pořídí, může doplatit 200 Kč a je oprávněn využívat členské slevy již v daném roce. Pokud tak daném roce neučiní, nemůže uplatňovat členské slevy. Další rok je povinnen uhradit členský poplatek ve výši 300 Kč a je opravněn využívat členské slevy. 5. Členské poplatky jsou splatné k 31.1. daného roku. 6. Člen NWC může požádat Výbor klubu o odklad platby, nejpozději však k 31.3. daného roku. 7. Za přihlášku podanou po poslední akci klubu v daném roce, se platba členského příspěvku započítává i pro rok následující, přičemž čekatelství je přiděleno k datu podání přihlášky. 8. V případě nezaplacení členského poplatku k datu splatnosti bez odůvodnění, členství v klubu zaniká. 
ČL. 2. 

 VÝHODY AKTIVNÍHO ČLENSTVÍ 
1. Sleva na startovné závodů NWC pro aktivní členy - 50 Kč na každého psa 2. Sleva na startovném během tréninku NWC pro aktivní členy- 50% 3. Sleva na licenční běhy pořádané NWC pro aktivní členy- 50% 4. V případě čestného členství a členství bez sportovního psa, nejsou výhody členství na akcích pořádaných NWC nárokové. 5. Odměna za mimořádný přínos NWC - ve výjimečném případě může výbor udělit odměnu, za předpokladu, že to finanční situace umožňuje. Podepsané kladné rozhodnutí nadpoloviční většiny je přiloženo k výdajovému dokladu a je založeno do účetnictví. 

ČL. 3. 
 VÝHODY ČLENŮ ORGANIZAČNÍHO TÝMU 

1. Běhy psů v závodě NWC pro pracujícího člena organizačního týmu NWC – zdarma 2. Ubytování při pořádání závodů NWC pro pracujícího člena organizačního týmu NWC – zdarma 3. Příspěvek na stravování při pořádání závodů NWC pro pracujícího člena organizačního týmu - 100 Kč na den 4. Odměna za práci během závodu NWC - ve výjimečném případě může vedoucí závodu navrhnout odměny, za předpokladu, že to finanční výsledek umožní. 
ČL. 4. 

 POPLATKY BĚHŮ 
Poplatky jsou orientační a jejich skutečná výše se řídí propozicemi jednotlivých akcí.  1. Licenční běh NWC - á 150 Kč 2. Tréninkový běh NWC - á 80 Kč, rovinka - á 50 Kč 3. Tréninková karta - 10 Kč 4. Startovné - platba se bude řídit výší dle propozic, 4. a 5. pes jednoho majitele běží zdarma. 

ČL. 5. 
STORNO POPLATKY BĚHŮ 

1. V případě odhlášení psa ze závodu před datem uzávěrky - bez poplatku. 2. V případě odhlášení psa ze závodu po datu uzávěrky - 50% startovného, splatné nejpozději do 3 dnů na účet klubu. 3. V případě, nezaplacení storno poplatku, nebude přihláška na další akce pořádané NWC přijata, dokud nebude storno poplatek zaplacen. 
ČL. 6. 

 VARIABILNÍ SYMBOLY 
Variabilní symboly jednotlivých akcí jsou součástí propozic. Pro jednotlivé platby jsou stanoveny níže uvedené variabilní symboly : 1. NWC členský příspěvek 2. NWC nový člen 3. Finanční dary 4. Reklamní plnění 5. Objednávka oblečení 6. Odměna 7. Proplacení doložených nákladů 
 
  


