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PRAVILNIK O ČLANSTVU I
ČLANARINAMA
ČLANSTVO
Članak 1.
Članstvo u odbojkaškom klubu „valpovka“ je dragovoljno.
Članak 2.
Članovi kluba, mogu biti aktivni i podupirući. Aktivni članovi su svi oni koji treniraju u klubu i koji
se natječu. Podupirući članovi kluba su članovi Skupštine, članovi upravljačkih tijela, treneri, te
članovi pojednih povjerenstava u klubu.
Članak 3.
Obveza svakog člana je postupanje u skladu sa Statutom kluba i njegovim odredbama, a koji je
donešen na Izvanrednoj Skupštini kluba 27.ožujka 2015.godine, te odlukama koje donese Izvršni
odbor kluba.
Članak 4.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor kluba u suradnji sa trenerima pojedinih selekcija.
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ČLANARINA
Članak 5.
Članarina predstavlja jedan od izvora financiranja djelatnosti kluba.
Članak 6.
Odluku o visini članarine donosi Izvršni odbor kluba. Odluka se donosi za kalendarsku godinu, a ako
Izvršni odbor tijekom godine ne donese odluku, primjenjuje se visina članarine iz prethodne godine.
Članak 7.
Članarina se plaća za 10 mjeseci u kalendarskoj godini. Članarina se ne plaća za mjesec srpanj i
kolovoz. U iznimnim situacijama, ako pripreme pojedinih selekcija započnu u mjesecu kolovozu, onda
vrijedi pravilo da se i za taj mjesec plaća članarina.
Članak 8.
Izvršni odbor kluba može svojom odlukom osloboditi pojedinog člana plaćanja članarine u cjelosti ili
djelomično i na prijedlog trenera pojedine selekcije.
Članak 9.
Članarina se plaća za tekući mjesec do 20-og. u mjesecu.
Članak 10.
Član koji je opravdano izostao u jednom mjesecu s više od ¾ treninga plaća 50% članarine za taj
mjesec.
Članak 11.
U slučajevima ako iz jedne obitelji trenira dvoje ili više djece, visina članarine je umanjena za iznos o
kojem odlučuje Izvršni odbor kluba.
Članak 12.
Ukoliko aktivni član ne plati članarinu uzastopno tri mjeseca, Izvršni odbor donosi odluku o brisanju
iz članstva.
Član koji je na navedeni način (zbog neplaćanja) isključen iz članstva, može se ponovno učlaniti u
klub samo ako podmiri sva dugovanja prema klubu.
Članak 13.
Članarina se podmiruje isključivo na žiro-račun kluba.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Sve poslove vezane za članarinu , obavlja tajnik kluba.

Članak 15.
Izvršni odbor kluba ovlašten je donositi sve odluke vezane za članstvo i članarinu, a koje nisu
predviđene ovim Pravilnikom.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.travnja 2015.godine.

U Valpovu, 30.ožujka 2015.godine.

Predsjednik ok „valpovka“
Stanislav Horvat

