APSTIPRINU
Latvijas Tekvon-do Centrālā Skola „LTCS”
valdes priekšsēdētājs
Vjačeslavs Semenkovs
_________________
(paraksts)
2018.gada 1.septembris
NOTEIKUMI PAR MAKSĀŠANAS KĀRTĪBU PAR NODARBĪBĀM:
1. Nodarbības jāapmeklē regulāri un jāmaksā pilna mēneša maksa neatkarīgi no apmeklējuma. Došanās
uz laukiem, ārzemēm, slēpošanas kūrortiem, klases vakaru, teātri un tml. kavējumi nav attaisnojums
nodarbību maksas nemaksāšanai. Grupas treneris sportistu ierašanos vai neierašanos uz katru treniņu fiksē
apmeklējuma žurnālā. Lūgums neizdomāt savas cenas un nepiedāvāt savus aprēķinus, bet ievērot
Latvijas Tekvon-do Centrālās skolas „LTCS” noteikto kārtību!
2. Tiek attaisnoti kavējumi tikai slimības dēļ, ja tiek uzrādīta ārsta zīme, un ja ir kavēts vairāk par 2
nedēļām kalendārajā mēnesī pēc kārtas. Šajā gadījumā nodarbību maksa tiek pārrēķināta, kas tiek
ieskaitīta nākošā mēneša maksā! Var tikt piešķirta samazināta biedra naudas mēneša maksa, kas sastāda
50% no biedram piemērotās biedra naudas mēneša maksas. Ārsta zīme ir jāiesniedz uzreiz, pēc
atgriešanās no slimības.
3. Lai kluba biedram jeb sportistam tiktu piemērota samazinātā biedra naudas mēneša maksa 2.punktā
minētajā gadījumā, kluba biedram vai viņa vecākam/aizbildnim, ne vēlāk kā 2.dienā kopš saslimšanas
brīža ir jāinformē sporta kluba „LTCS” administrācija vai treneris, kā arī jāuzrāda ģimenes ārsta
izsniegta izziņa.
4. Par nodarbībām ir jāsamaksā līdz kalendārā mēneša 15.datumam (ieskaitot) saskaņā ar noteikto
biedra naudas maksu (sk. 12.punktu). Apmaksa ir veicama ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādot –
bērna vārdu/uzvārdu, kā arī mēnesi. Ir iespējams nodarbības apmaksāt arī skaidrā naudā.
5. Veicot biedra naudas apmaksu pēc kalendārā mēneša 15.datuma, kluba biedram tiek piemērota
paaugstināta biedra naudas maksa (sk. 13.punktu). Apmaksa ir veicama ar pārskaitījumu, mērķī
norādot – bērna vārdu/uzvārdu, kā arī mēnesi. Ir iespējams nodarbības apmaksāt arī skaidrā naudā.
6. Gadījumā, ja biedra naudas maksa par tekošo kalendāro mēnesi nav veikta līdz 20.datumam (ieskaitot),
kluba biedrs netiek pielaists pie treniņiem līdz parāda segšanas brīdim.
7. Gadījumā, ja kluba biedrs, savas iniciatīvas pēc, izstājas vai kādu iemeslu dēļ tiek izslēgts no sporta
kluba „LTCS” biedru sastāva, iemaksātā biedra naudas summa (neatkarīgi no apmaksas veida) netiek
atgriezta.
8. Ja kluba biedrs jūlija, augusta mēnesī neapmeklē treniņus, kā arī nepiedalās sporta treniņu
nometnēs, ko organizē Latvijas Tekvon-do federācija, viņam, attiecībā uz jūlija, augusta mēnesi, tiek
noteikta īpaša biedra naudas likme, kas sastāda 10 eiro par katru mēnesi un ir jāveic vienā maksājumā
un līdz 15.jūnijam.
9. Ir iespējamas atlaides tiem sporta kluba „LTCS” sportistiem, kuru brāļi un/vai māsas dotajā brīdī ir
reģistrēti kā sporta kluba „LTCS” biedri un apmeklē treniņus. Šajā gadījumā ir iespējams saņemt
atlaidi: 2 bērniem -15%, ja 3 bērni tad 20% atlaidi, ja 4 bērni un vairāk tad 25% atlaidi.
10. Apmaksa par 1 treniņu nodarbību grupā (vienreizējs apmeklējums) sastāda 10,- eiro un ir jāveic
pilnā apmērā pirms treniņa sākuma. Treniņa ilgums saskaņā ar treniņu grafiku.
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11. Individuālās nodarbības maksa ir 25,- eiro stundā (60 min).
12. Pirmā iepazīšanās nodarbība (grupās) BEZMAKSAS!
13. Maksa par nodarbībām:

Grupas

Informācija

Nodarbību
biežums un
ilgums

Kids 4-5
Kids 6-7
Kids 6-7

Vispātattīstošā vingrošana
Vispārējā fiziskā sagatavotība
Vispārējā fiziskā sagatavotība

2x ned. x 45 min
2x ned. x 60 min
3x ned. x 60 min

Apmaksājot
laicīgi - līdz
tekošā mēneša
15.datumam
(ieskaitot)
40 € / mēn.
45 € / mēn.
50 € / mēn.

Tekvon-do
“Iesācēji”

Pamatzināšanas + vispārējā fiziskā
sagatavotība

2x ned. x 60 min

45 € / mēn.

52 € / mēn.

Tekvon-do
“Iesācēji”

Pamatzināšanas + vispārējā fiziskā
sagatavotība

3x ned. x 60 min

50 € / mēn.

57 € / mēn.

Sportisko prasmju un iemaņu
attīstīšana, kā arī to pilnveide +
vispārējā fiziskā sagatavotība.
(Sportistiem ar pamatzināšanām un
izpildot normatīvu)

3x ned. x 90 min

50 € / mēn.

57 € / mēn.

Tekvon-do
“Augstākas
sportiskās
meistarības
grupa”

Speciālā fiziskā, tehniskā, kā arī
taktiskā sagatavotība. Sportisko
prasmju un iemaņu attīstīšana, kā arī
to pilnveide + funkcionālie treniņi.
(Sportistiem ar pieredzi un izpildot
normatīvu)

3x ned. x 90 min

50 € / mēn.

57 € / mēn.

Kikbokss
“Iesācēji”

Pamatzināšanas + vispārējā fiziskā
sagatavotība

2x ned. x 90 min

45 € / mēn.

52 € / mēn.

10 €

-

Tekvon-do
“Sporta grupa”
(Sportiskās
pilnveides
grupa)

Saskaņā ar
treniņu grafiku
Iepriekš
saskaņojot ar
treneri
Saskaņā ar
treniņu grafiku

Vienreizējs apmeklējums grupā
Vienreizēja individuālā nodarbība (60 min)
Pirmā iepazīšanās nodarbība (grupā)

25 €
Bezmaksas

Apmaksājot pēc
tekošā mēneša
15.datuma
47 € / mēn.
52 € / mēn.
57 € / mēn.

-

14. Ja Jums nav finansiālu iespēju apmaksāt nodarbības bērniem līdz 18 gadiem, tad ir iespējams rakstīt
iesniegumu - sporta klubam „LTCS” ar lūgumu atlaidei nodarbību apmeklējuma maksai. Šādam
pamatojumam var būt – daudzbērnu ģimenes statuss, maznodrošināto statuss, bārenis vai nepietiekami
finansiāli līdzekļi. Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesniegums tiek izskatīts biedru kopsapulcē.
15. Biedra naudas apmērs, balstoties uz dotajiem Noteikumiem, sporta kluba „LTCS” biedriem tiek
piešķirts sākot no tekošā gada 1.septembra līdz nākošā gada 31.augustam.
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