SLOVENSKÁ KENDÓ FEDERÁCIA

Platobný Poriadok Slovenskej Kendó Federácie
Tento platobný poriadok stanovuje všeobecné pravidlá úhrad poplatkov a platobnej disciplíny v
Slovenskej Kendó Federácii (ďalej SKF).

1. Základné ustanovenia
Každý riadny člen , ktorý podpisom záväznej prihlášky do Slovenskej Kendó Federácie potvrdí svoje
členstvo, je povinný v zmysle stanov a tohto platobného poriadku (ďalej PP) uhrádzať ročný členský
poplatok vo výške odsúhlasenej generálnym zhromaždením.
Na základe bodu 2, článku II., 2.časti Stanov SKF, sa členstvo považuje za plnohodnotné
(aj s hlasovacím právom na GZ SKF) až od momentu pripísania peňažných prostriedkov na účet SKF.

2. Členský poplatok
a) Členský poplatok sa stanovuje vo výške 100% z ročného členského, pokiaľ členstvo nastalo v
období od 1.1. až 31.9. vrátane.
b) Členský poplatok sa stanovuje vo výške 100% z ročného členského, pokiaľ sa rok podpisu prihlášky
do SKF nezhoduje s rokom, kedy členovi zo stanov nastane povinnosť úhrady členského poplatku.
c) Členský poplatok sa stanovuje vo výške 50% z ročného členského, pokiaľ členstvo nastalo v období
od 1.10. až 31.12. vrátane.

3. Termín úhrady členského poplatku
a) v prípade bodu 2 a) sa stanovuje termín úhrady do 15 dní od podpisu prihlášky,
b) v prípade bodu 2 b) sa stanovuje termín úhrady do 15.2. aktuálneho kalendárneho roku
c) v prípade bodu 2 c) sa stanovuje termín úhrady najneskôr do 15 dní od podpisu prihlášky

4. Sankcie
Ak člen neuhradí členský poplatok v stanovenej výške a termíne, podľa bodu 2 a 3, potom je povinný
uhradiť členské navýšené o 10% z pôvodnej stanovenej hodnoty, za každý ďalší započatý kalendárny
mesiac.
Ak člen neuhrádza členský poplatok dlhodobo, bude tento vymáhaný v súlade so stanovami a v
zmysle PP, právnou cestou.
Pri neplnení si povinností, ktoré vyplývajú zo stanov a z tohto PP, môže dôjsť k návrhu na vylúčenie zo
SKF.
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5. Preukaz
K uhradenému členskému poplatku, člen obdrží členský preukaz SKF, v ktorom sú evidované ročné
členské poplatky a technické stupne. Členský preukaz zostáva majetkom SKF a člen je povinný ho po
zániku členstva neodkladne vrátiť. Pri vystavení duplikátu, si SKF vyúčtuje od člena administratívny
poplatok 2,50 €.

6. Výška, formát a spôsob poplatkov
suma: 20 €
číslo účtu: SK4011000000002628310329
Tatrabanka a.s. konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: vaše registračné číslo
Poznámka: V prípade, že neviete svoje registračné číslo, pošlite prosím mail so žiadosťou na e-adresu
webmaster@kendo.sk, kde vám obratom zašleme požadovanú informáciu
popis transakcie: rok-PriezviskoMeno
Poznámka: touto cestou vás zdvorilo žiadame aby ste tento údaj zadávali presne v tomto tvare
Jediný akceptovaný spôsob platby je vkladom alebo prevodom priamo na horeuvedený bankový účet
SKF vedený v Tatrabanke a.s.
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