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 مقررات شهریه

 اصول، اعتبار 01ماده 

ها، بخشی از باشگاه برای نقدینگی برنامه بودجه ها و هزینهاصول مربوط به تعیین شهریه (1)
 است.

 شهریه معتبر است.تا تصویب یک مقررات جدید  2011اکتبر  13مقررات شهریه از تاریخ  (2)

 ترکیب شهریه ماهانه 02ماده 

 شهریه ماهانه از (1)

 شهریه عضویت 
 شهریه بخش +

 شود.  این مقررات تعیین می 03تشکیل شده است که میزان آن در ماده 

های نگهداری و فعالیت باشگاه، خدمات بیمه برای بیمه پایه شهریه عضویت، همه برنامه (2)
 کند.های ورزشی را تضمین میسایر فعالیت سب، تامین هزینهاعضاء آن، و نیز به صورت متنا

شود شهریه بخش، یک دریافتی ویژه بخش مربوطه است و با تصویب مجمع بخش دریافت می (3)
های تجهیزات ورزشی های ضروری حوزه ورزش را در بخش مربوطه متعادل کند و هزینهتا سایر هزینه
 را تامین کند.

 های ماهانهشهریهمیزان  03ماده 

 بزرگساالن:

 یورو در ماه 9،00 شهریه ماهانه 
 به ستون بزرگساالن در پیوست نگاه کنید شهریه عضویت: +

 سال تمام: 18جوانان، کودکان )خواهر و برادر( تا 

 یورو در ماه 7،00 شهریه عضویت: 
 به ستون جوانان و کودکان در پیوست نگاه کنید شهریه بخش: +

 دانشجویان، کارهای داوطلبانه:کارآموزان، 

 یورو در ماه 7،00 شهریه عضویت: 
به ستون کارآموزان، دانشجویان، کارهای داوطلبانه در پیوست نگاه  شهریه بخش +

 کنید

 اگر یک گواهی با اعتبار زمانی مشخص برای تخفیف شهریه وجود داشته باشد.

 

 شهریه خانواده: 

 یورو در ماه 17 شهریه عضویت:   
 شود.های جداگانه بخش تشکیل میاز شهریه شهریه بخش:  +

تواند عضو و یک حساب پرداخت مشترک. شهریه خانواده همیشه فقط می 3برای خانوارهایی با حداقل 
از زمان نخستین سررسید مشترک فصلی مورد استفاده قرار گیرد.  پیش از آن تاریخ، این شهریه به عنوان 

 شود.میپرداخت مجزا دریافت 
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 موارد شرایط سخت اجتماعی:

 تخفیف %50تا حداکثر  شهریه عضویت: 
 تخفیف %50تا حداکثر  شهریه بخش: +

 .اگر یک درخواست همراه با ارائه وضعیت اقتصادی محل کار و نیز ارائه دالیل به صورت ساالنه وجود داشته باشد

 عضویت تعلیقی:

 یورو در ماه 2،50 شهریه عضویت:
 شوددریافت نمی ش:شهریه بخ +

 )بارداری، بیماری یا غیبت دائمی از محل کار(
های ورزشی شرکت کند، پی در وضعیتی نباشد که در فعالیتدراگر یک عضو به خاطر یک دلیل موجه بیش از سه ماه پی

 تواند با درخواست کتبی و با مشخص کردن زمان عدم فعالیت، عضویت تعلیقی را دریافت کند.می

 

شوند، باعث سازند و تا آغاز فصل تحویل داده نمیها و مدارکی که عضویت با تخفیف را ممکن میعدم ارائه درخواست
شود آنها در فصل مزبور در نظر گرفته نشوند و به معنی عضویت عادی است. مقررات شهریه عطف به سابق، معتبر می

 نیستند.

 تخلف از مسئولیت پرداختشکل پرداخت شهریه ماهانه و فرایند  04ماده 

 10ماهه، به طور معمول تا روز شود. وصول به صورت سهپرداخت شهریه ماهانه به صورت برداشت مستقیم انجام می
 شود.ماهه نخست انجام میسه

ند از هایی که در اثر عدم پوشش، حذف حساب یا سایر دالیل پیش بیایند، باید از سوی عضو پرداخت شوند. آنها عبارتهزینه
( از این مقررات شهریه تعیین 2بخش ) 05یک هزینه بازپرداخت بانک و یک هزینه پردازش باشگاه که میزان آن در ماده 

 شده است.  

 های معین شده در اساسنامه نیز معتبرند.مسئولیت

 های یکبارههزینه 05ماده 

 هزینه پذیرش (1)

 بل شود.ا درخواست کتبی برای عضویت، یک هزینه پذیرش باید تقب

 یورو است 10،00 میزان آن

 شود.هزینه پذیرش به صورت یکباره با شهریه ماهانه نخست کم می

 هزینه پردازش (2)

برای هر یادآوری پرداخت یا هشدار یا یک هزینه جانبی پردازش که به دلیل کوتاهی عضو پیش آمده است، هزینه متناسبی 
 باید تقبل شود.

 یورو است 4،00 میزان آن
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 های یکبارهوصول 06ماده 

 بینی، اقداماتی برایاگر در سال جاری خانوار به دالیل مهم غیر قابل پیش

 ادامه کار باشگاه ما، –
 های ورزشی،ارائه فعالیت –
 اندازی تجهیزات ورزشی خود باشگاه،راه –
 هایی که مسبب آنها خود باشگاه نیست،بدهی –

 شود.ضروری باشند، وصول یک مبلغ یکباره تصویب می

 تصویب شد. 13.10.2011این مقررات شهریه مطابق با اساسنامه از سوی شورای مدیریت در تاریخ  

 تصویب شد. 18.03.2019به روزرسانی نخست از سوی هیئت مدیره در تاریخ 
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                                                                                                  پیوست مقررات شهریه

 –های بخش شهریه –

 (2020)معتبر از اکتبر 
 

 جوانان / کودکان  بزرگساالن بخش / گروه     
 کارآموزان، دانشجویان،

 کارهای داوطلبانه

 یورو 4،00 یورو 4،00 یورو 4،00 سوپرفیت-ایروبیک

 یورو 4،00 یورو 4،00 یورو 4،00 ژیمناستیک 30ایروبیک 

 یورو 8،00 یورو 10،00 یورو 9،00 بدمینتون

 یورو 6،00 یورو 6،00 یورو 6،00 بسکتبال

 یورو 5،00 یورو 5،00 یورو 5،00 بیلیارد

 یورو 13،00 یورو 17،00 یورو 31،00 کاپوئرا

 یورو 7،00 یورو 7،00 یورو 7،00 فوتبال سالنی با ویلچیر

 یورو 2،00 یورو 2،00 یورو 2،00 چرخهاکی با تک

 یورو 3،50 یورو 3،50 یورو Freizeitfußball 56. MS 3،50             فوتبال سالنی

Kra-Neu 4،00 یورو 4،00 یورو 4،00 یورو 

Softbal 40. 3،00 یورو 3،00 یورو 3،00 یورو 

Waldschlößchen  5،00 یورو 5،00 یورو 5،00 یورو 

 یورو 3,00 یورو 3,00 یورو 3،00 ژیمناستیک

 یورو 2،00 یورو 2،00 یورو 2،00 هندبال

 یورو 11،00 یورو 13،00 یورو 11،00 جودو

 یورو 6،00 یورو 6،00 یورو 6،00 شوسان            هنرهای رزمی

 یورو 6،00 یورو 6،00 یورو 6،00 شیکندو

 یورو 5،00 یورو 5،00 یورو 5،00 بوتای

 یورو 8،00 یورو 8،00 یورو 16،00 کاراهو کاراته

 یورو 6،00 یورو 6،00 یورو 8،00 بولینگ

 یورو 7،00 یورو 7،00 یورو 7،00 بولینگ ناشنوایان

 یورو 9،00 یورو 11،00 یورو 9،00 نوردیصخره

 یورو 13،00 یورو 13،00 یورو 13،00 رولر دربی

 یورو 6،00 یورو 8،50 یورو 6،00 تنیس روی میز

 یورو 2،50 یورو - یورو 2،50 دهندگان()+ مسابقه      

 یورو 7،50 یورو 7،50 یورو 7،50 قات فراغتاو                                  ژیمناستیک

 یورو 8،50 یورو 8،50 یورو - اجباری

 یورو 9،50 یورو 9،50 یورو - ورزش کودکان/LK4گرم آب                              

 یورو- LK3/2/1 گرمآب
 یورو-

 یورو 10،50 یورو 10،50

 یورو 5،00 یورو 5،00 خواهر/برادر*
 یورو 1،00 یورو 1،00 یورو 1،00 اعضاء**       

 یورو 5،00 یورو 5،00 یورو 5،00 تمرین در هفته 1           والیبال

 یورو 7،00 یورو 7،00 یورو 7،00 تمرین در هفته 2          

 یورو 11،00 یورو 11،00 یورو 11،00 تمرین در هفته 1                فیتنس-زومبا

 یورو 22،00 یورو 22،00 یورو 22،00 تمرین در هفته 2          
     

ژیمناستیک هستند، در سال هستند، عضو بخش  18کنند که زیر *امتیاز شهریه خواهر و برادر را خواهر و برادری دریافت می -
 کنند و یک حساب پرداخت مشترک دارند.یک خانوار زندگی می

کنند بلکه فعالیت دیگری را )برای بخش سال( و بزرگساالنی که در بخش ژیمناستیک تمرین یا کار نمی 14**جوانان )باالی  -
 دهند.ژیمناستیک( انجام می

 سانی شد.به روزر 01.10.2020پیوست مقررات شهریه در تاریخ 


