NKFC liikmemaksu reeglid
1. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda 12. kuul aastas vastavalt väljastatud arvele.
2. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud ja/või puhkused.
3. Klubi liikmemaksu suurus ei sõltu trennis käimiste arvust.
4. Jalgpallikooli registreerimine on kohustuslik portaali www.vemi.ee vahendusel: iga lapsevanem
peab sisestama nii lapsevanema kui ka lapse andmed.
5. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda ka haiguse või vigastuse korral, mil trennis ei saa osaleda.
Erandjuhtudel pakub klubi haiguse või vigastuse korral kokkuleppe korras õppemaksu
soodustust(alates 2 kuu pikkusest vigastuspausist), juhul kui selle kohane email saadetakse
koheselt, mil mängija treeningul osaleda ei saa aadressile noored@jkkalju.ee. Hilisemaid
tasaarveldussoove ei rahuldata.
6. Liikmemaksu suurus võistkondadele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel vähendatud
suurusega väljakul või kelle treeningkoormus on 3 treeningut nädalas (aastal 2018. vanusegrupid
2006-2011) on aastamaks alates 1.03.2018. 600 eurot, kuumaksetena 50 eurot kuus, seda juhul
kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Nõmme Kalju FC.
7. Liikmemaksu suurus võistkondadele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel
normaalsuurusega väljakul või kelle treeningkoormus on 4 või enam treeninguid nädalas (aastal
2018. vanusegrupid 2005 ja varem sündinud lapsed) on alates 1.märts 2018 aastamaks 684 eurot,
kuumaksetena 57 eurot kuus, seda juhul, kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks
on määratud Nõmme Kalju FC.
8. 2012 ja hiljem sündinud lastele on aastamaks 540 eurot, kuumaksetena 45 eurot kuus.
9. Kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks ei ole määratud Nõmme Kalju FC on
aastamakse 840 eurot, kuumaksetena 70 eurot kuus. Sporditoetuse määramine toimub Tallinna
veebilehel, rohkem infot http://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saavaspordiklubimaaramine.
10. Soovides lõpetada klubis treeningud tuleb sellest teavitada mängija treenerit ning lisaks saata
vastava sisuga email koos lõpetamise põhjusega aadressile noored@jkkalju.ee. Lepingu
lõpetamise etteteatamise aeg on 1 kuu, seega lepingu lõpetamise aluseks on eelnevalt tasutud
arved ning lisaks tasumine järgneva kuu eest. Mängijal on lubatud lõpetamise kuul treeningutes
osaleda.
11. Lahkumisel teise jalgpalliklubisse rakendatakse EJL poolt kehtestatud mängijate üleminekuid
reguleerivat korda ning vastavaid tasusid. Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik, kui üleval on
maksmata liikmemaksu arveid.
12. Klubi liikmemaksu muudatuste korral informeeritakse lapsevanemaid sellest emaili vahendusel
muudatuse jõustumise eelneval kuul.
13. Tulumaksusoodustus tagastatakse lapsevanemale, kes on registreerunud e-jalgpallikooli ja
tasunud õppemaksu ning kelle laps(ed) on koolituskulude tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla
18-aastased.

