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Gödöllői Sport Klub
HUN-TER Íjász Szakosztály
Eljárás Rend
1. Új sportoló felvétele
A GSK HUN-TER Íjász Szakosztály a sportolóinak felvételi eljárását a következők szerint
szabályozza:
a) A jelölt felvételére a megfelelően kitöltött tagsági nyilatkozat beérkezését követő 1 héten
belül kerülhet sor.
b) Kiskorúak belépési kérelme esetén szülői engedély szükséges.
c) A felvételt nyert sportolónak, a felvételt követően 20 napon belül át kell adni a tagságot
igazoló, kiállított dokumentumot, vagy igazolványt.
d) Az igazolvány a sportolói jogviszonyt a nyilvántartásból való törlésig igazolja.
e) A belépőre vonatkozó fizetési kötelezettségeket az 3. pont tartalmazza.
2. Sportolók kötelezettségei
a) Az Egyesület és Szakosztály céljai megvalósulása érdekében szervezi sportolóit, a sportolók
elősegítik a célok elérését.
b) Minden sportoló és támogató köteles versenyeken, rendezvényeken, közösségi programokon
legjobb tudása szerint képviselni az Egyesületet és a Szakosztályt.
c) A Szakosztály egységes ruházatának viselése az Egyesület által támogatott versenyeken,
rendezvényeken.
d) A sportolók kötelesek az edzések során a mindenkori lövészetvezető és/vagy edző utasításait
betartani.
e) A sportolók kötelesek a Szakosztály szervezésében megvalósuló versenyeken, programokon,
közösségi munkákon aktívan részt venni.
3. Tagsági formák
a) "„Kezdő” CSOPORT: azon új jelentkezők számára, akik szeretnének megismerkedni az
íjászattal és a Szakosztállyal. Számukra képzett oktató által vezetett, 10 alkalmas íjász képzést
biztosítunk. Minden résztvevő ezt követően kezdeményezheti a Szakosztályi belépést
b) „Gyerek” CSOPORT: ~0-12 éves korosztályú tagok. Számukra pedagógus - edző által
vezetett edzéseket biztosítunk.
c) „Utánpótlás” CSOPORT: ~12-18 éves korosztályú tagok. Számukra edző, illetve oktatók
által vezetett edzéseket biztosítunk. Feltétel: az edzéseken való rendszeres részvétel és indulás
a MISZ versenyrendszerébe tartozó versenyeken.
d) „Felnőtt” CSOPORT: 18 év feletti korosztályú tagok számára. Igény szerint edzői segítséget
biztosítunk számukra.
a. „Versenyző”: vállalja az edző által vezetett edzéseken való rendszeres részvételt és a
MISZ versenyrendszerébe tartozó versenyeken való indulást.
b. „Szabadidős”: igény szerint oktatói segítséget biztosítunk számukra.
4. A támogatási díj
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a) A GSK HUN-TER Íjász Szakosztály valamennyi sportolója támogatási díjat fizet.
b) A támogatási díj:
- Kezdő íjász képzés: 15.000 HUF/sportoló/10 alkalom
- Szakosztályi sportolóknak:
i. Havi: 3.000 HUF/sportoló/hó, melyet banki utalással lehet befizetni.
ii. Éves: 30.000 HUF/sportoló/év, melyet két részletben lehet befizetni.
iii. Alkalmi: 15.000 HUF/sportoló/év + 500 HUF/alkalom/fő lőtérhasználati díj,
melyet 5.000 HUF értékű bérlet formájában kell kiváltani.
c) A „Kezdő íjász képzés” esetében , a befizetett összegből 10.000 HUF jóváírásra kerül az
éves támogatási díjból, amennyiben csatlakozik a Szakosztályunkhoz.
d) A Szakosztályba történő belépéskor egy egyszeri hozzájárulási díj megfizetése kötelező,
melynek díja 12.000 HUF/fő, s amely összeg a mindenkori lőtér- és lőtéri eszközök
fenntartására kerül felhasználásra.
e) A támogatási díj fizetés határideje:
- tárgyév február 20. és szeptember 1.
- valamint minden hónap 10.-éig
f) A GSK HUN-TER Íjász Szakosztálya lehetőséget biztosít a sportolóknak családi
belépésre, ha családonként 3 fő létesít sportolói státuszt, melyből legalább 1 gyerek. Erre
vonatkozó díjszabás esetileg kerül meghatározásra a fizetési ütemezés, valamint a
sportolói státusz alapján.
g) Évközi belépők estében a díjszámítás negyedéves bontásban történik, s a belépés
dátumától számított aktuális negyedév/negyedéveket köteles a belépéskor befizetni.
h) Egyszeri hozzájárulási díj fizetése belépéskor esedékes.
5. A szakosztály szolgáltatásainak igénybevétele
A GSK HUN-TER Íjász Szakosztálya az alábbi szolgáltatásokat kínálja a sportolók számára a 4.
pontban meghatározott Támogatási Díj megfizetésével:
Szolgáltatás
megnevezése

„Kezdő”
csoport

„Utánpótlás”
„Gyerek”
csoport

„Felnőtt” csoport

„Felnőtt” csoport
(alkalmi fizetés )

lőtér és eszköz
használat

igen

igen

igen

Edző/Oktató

igen

igen

eseti megállapodás
alapján

500 HUF/fő/alkalom
bérlet formájában –
kiskorúak esetén
szülői felügyelettel és
saját
felelősségvállalással,
valamint a lőtér rend
kötelező betartása
mellett.
eseti megállapodás
alapján

MISZ
sportolói
kártya/verseny
engedély

-

Támogatási- és
ösztönző rendszer
szerint

Támogatási- és
ösztönző rendszer
szerint

Támogatási- és
ösztönző rendszer
szerint
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Versenyző
támogatás*

-

Támogatási- és
ösztönző rendszer
szerint

Támogatási- és
ösztönző rendszer
szerint

Támogatási- és
ösztönző rendszer
szerint

* részletes leírást a 6. fejezet tartalmazza.
A bázis és a lőtér használat szabályait tartalmazó dokumentum jelen Eljárás Rend 1. számú melléklete.
6. Támogatási- és ösztönző rendszer
A GSK HUN-TER Íjász Szakosztály versenysport eredményességének, valamint programjain való
részvétel növelésére, és azok szervezésében való részvétel ösztönzésére az alábbi támogatási és
ösztönző rendszert vezeti be:
a) A GSK HUN-TER Íjász Szakosztályának programjain (pl. Háziverseny, saját rendezésű országos
íjász verseny) a sportolók a szakosztály vezetősége által meghatározott részvételi díjkedvezménnyel vehetnek részt és valamennyi sportolónak jár, ha nem áll fenn vele szemben
korlátozás:
i. Azon sportolók, akiknek díjhátraléka van, annak rendezéséig, a támogatási
kedvezmények igénybevételére nem jogosultak.
b)

A 12 év alatti sportoló a Szakosztály szervezett programjain (házi verseny, saját szervezésű
országos verseny) díjtalanul vehet részt hozzátartozója felügyeletével és teljes
felelősségvállalásával.

c)

A GSK HUN-TER Íjász Szakosztálya a mindenkori anyagi lehetőségeinek figyelembevételével
törekszik az eredményes sportolói számára olyan támogatási rendszert biztosítani, amely a
sportoló eredményességét és a szakosztály elismertségét segítik.
Ennek érdekében:
- évente kijelöli és ismerteti a támogatási célterületeket,
- folyamatosan értékeli és minősíti a fejlődő és eredményes sportolókat,
- helyi és országos pályázatokon vesz részt,
- folyamatos lobbi tevékenységet végez támogatási források bevonásáért.

7. Iratkezelés
A Gödöllői Sport Klub érvényes szabályzata és eljárás rendje szerint.
8.

Egyéb rendelkezések
a) A GSK HUN-TER Íjász Szakosztály évente legalább 2 alkalommal hív össze szakosztály
gyűlést, melyen ismerteti az Egyesülettel kapcsolatos aktualitásokat, valamint megvitatja a
Szakosztály aktuális feladatait, eredményeit.
b) Az edzéseken, vagy az egyesületi programokon történt rongálásért, nem megfelelő
használatból keletkező károkért, a használó felel, teljes kártérítés mellett.
c) A versenyeken és edzéseken mindenki saját felelősségére vesz részt. A Szakosztály működési
területén kívül történő sérülésekért az egyesület nem vállal felelősséget.
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d) Az íj nem minősül lőfegyvernek, de emberi élet kioltására alkalmas eszköz, a hatályos magyar
jogszabályi rendelkezések: a 175/2003. (X.28.) Korm. rendelet melléklet a) pontja értelmében
a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ennek tudatában, mindenki megfelelő
körültekintéssel és fegyelemmel köteles használni.
Mellékletek:
1. számú melléklet: HUN-TER Lőtér rend szabályzata
Dátum: Gödöllő, 2015. január

…………………………………………….
szakosztályvezető
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