
Bratislavský šermiarsky klub Ferdinada Martinenga – členské príspevky na sezónu 2021/2022 

 

Vážení členovia klubu, milí rodičia, radi by sme Vás v nasledujúcich bodoch informovali o platení členských 

príspevkov na sezónu 2021/2022. 

1. Členské príspevky sú sezónu 2021/2022 nasledovné: 
 
- žiaci a začiatočníci, ktorí ešte nešermujú:  200,00 € 
- pokročilí žiaci, účastníci súťaží:   240,00 € 
- kadeti, juniori a seniori:    280,00 € 
- rekreační (nepravidelní) šermiari:   240,00 € 
 
Členské príspevky sú splatné k 30.09.2021. 
 
2. Pripravili sme možnosť platenia príspevkov formou troch splátok, ktoré sú v konečnom súčte v porovnaní so 
zaplatením členského príspevku do 30.09.2021 navýšené o 10%. 
Členské príspevky na sezónu 2021/2022 platené v troch splátkach sú nasledovné: 
 
- žiaci a začiatočníci, ktorí ešte nešermujú:  225 € (3x75 €) 
- pokročilí žiaci, účastníci súťaží:   270 € (3x90 €) 
- kadeti, juniori a seniori:    315 € (3x105 €) 
- rekreační (nepravidelní) šermiari:   270 € (3x90 €) 
 
Splátky členského príspevku sú splatné 1.10.2021, 1.2.2022 a 1.5.2022.  
 
3. Poverenou osobou pre správu agendy členských príspevkov je Štefan Cipár, na ktorého smerujte, prosím, 
všetky Vaše otázky ohľadom tejto agendy. 

• mail: stefan.cipar@gmail.com 

• telefón: 0903 322 711 
 
4. Členské príspevky je možné uhrádzať: 

• bezhotovostne na číslo účtu: IBAN SK40 0200 0000 0000 3173 8112, kde ako správu pre adresáta 
uveďte, prosím, meno športovca. V prípade splátok odporúčame zriadenie trvalého príkazu, aby sa 
predišlo omeškaniu, 

• v hotovosti do rúk ktoréhokoľvek trénera. 
 

5. Klub bude v sezóne 2021/2022 preplácať štartovné zo všetkých turnajov za kumulatívneho splnenia 
nasledujúcich podmienok: 

a) postup zo základného kola do vyraďovacích bojov (eliminácii), 
b) zaplatený členský príspevok v plnej výške, v prípade mesačných splátok riadne zaplatená mesačná 

splátka, 
c) predloženie potvrdenia o zaplatení štartovného. 

 
6. Pretekár, ktorý nebude mať uhradený členský príspevok v plnej výške, alebo nezaplatí riadne splátku, nebude 
prihlasovaný na medzinárodné, domáce i klubové súťaže. 
 
7. Ak zabezpečí člen klubu sponzorský príspevok minimálne do výšky dvojnásobku členského príspevku, bude 

mu odpustené platenie členského poplatku v danej sezóne. 

 
 
 
V Bratislave dňa 31. augusta 2021              Ing. Miroslav Baránik 
                                                                                                                                                                         prezident klubu 
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