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PRAVILNIK 
 

O ČLANARINAMA ZA SVE ČLANOVE PLIVAČKOG KLUBA ORION 
VINKOVCI 

 
 
 
 

Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom utvrđuje se obaveza plaćanja i visina članarina za sve članove Plivačkog 
kluba Orion Vinkovci (u daljnjem tekstu: Klub). 
 

 
Članak 2. 

 
Plaćanje članarine u Klubu je obavezno. 

 
Aktivni članovi članarinu plaćaju mjesečno tijekom godine, osim jednog ljetnog mjeseca. 
U slučaju bolesti u trajanju dužem od 15 dana, a uz predočenje liječničke ispričnice, 
članarina se plaća u iznosu od 50 %. U iznimnim slučajevima, Upravni odbor može 
donijeti odluku o oslobođenju plaćanja članarine. 
Prijatelji kluba i Redovni članovi, članarinu plaćaju jednom godišnje, do kraja veljače za 
tekuću godinu.  
 
 
Iz plaćenih članarina Klub financira svoje djelatnosti i provođenje programa Kluba. 
 

 

Članak 3. 

 
POLAZNICI PROGRAMA PLIVAČKE ŠKOLE i POLAZNICI PROGRAMA REKREATIVNOG 
PLIVANJA plaćaju mjesečnu članarinu prema modelu za  

3 treninga tjedno:  
 

• za jednog polaznika – 200, 00 kn  
• za drugog polaznika iz iste obitelji – 150, 00 kn   
• za trećeg polaznika iz iste obitelji – 100, 00 kn 
• za četvrtog polaznika iz iste obitelji – 0, 00 kn. 
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Članarina se uplaćuje do 15. u mjesecu za protekli mjesec. 
 
 

Članak 4. 

 
POLAZNICI PROGRAMA NATJECATELJSKOG PLIVANJA plaćaju mjesečnu članarinu prema 
modelu za  

6  treninga tjedno: 
 

• za jednog polaznika – 200, 00 kn  
• za drugog polaznika iz iste obitelji – 150, 00 kn   
• za trećeg polaznika iz iste obitelji – 100, 00 kn 
• za četvrtog polaznika iz iste obitelji – 0, 00 kn. 

 
Članarina se uplaćuje do 15. u mjesecu za protekli mjesec. 
 
 

Članak 5. 

 

Prijatelji kluba plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 10 kn. Redovni članovi plaćaju godišnju 
članarinu u iznosu od 100 kn. 
 
 

Članak 6. 

 

Članarina se uplaćuje na žiro račun Kluba otvoren u OTP banci  
IBAN: HR14 2407 0001 1004 4287 9. 
 
 

Članak 7. 

 

Aktivni član, za kojeg nije uplaćena članarina za dva mjeseca, neće moći trenirati niti 
nastupati za Klub dok članarina ne bude podmirena, osim u iznimnim slučajevima. 

 
Neplaćanje članarine za tri mjeseca podrazumijeva automatsko brisanje iz članstva 
Kluba uz obavezu plaćanja nepodmirenih članarina. 

 
Ponovni upis u PK Orion ili dobivanje licence za prelazak u drugi klub bit će moguć nakon 
podmirenja zaostalih obaveza. 
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Roditelji su dužni čuvati preslike uplata kao dokaz uplate te istu na zahtjev trenera donijeti 

na uvid. 
 

 

 
Članak 8. 

 

Temeljem članka 28. Statuta Plivačkog kluba Orion Vinkovci, Upravni odbor Kluba na 
2/2022 sjednici, održanoj 17. veljače 2022. donosi odluku o novom Pravilniku. Odluka se 
primjenjuje od 1. ožujka 2022. 
 
 
 
 

Predsjednik PK Orion Vinkovci: 
 
                                                Ivan Ćaleta, mag. ing. 

 


