
                           Szülői tájékoztató PSE foglalkozásokhoz 

Kedves Szülő! 

Örülünk, hogy gyermeked érdeklődik a sport iránt, reméljük, hogy egyesületünkben megtalálja a kedvére 
való sportágat! 

Honlapunkon (www.patyise.hu) és az edzőkön keresztül tájékozódhattok részletesen a tudnivalókról.  

Néhány adminisztrációs feladat: 

1. Tagsági lap kitöltése, leadása az edzőknek (Kérünk a „régi sportolóktól” is, hogy tudjunk e-mail-
címet, sportágat, telefonszámot frissíteni, fizetési módot követni.) még szeptemberben. 

2. Testvérkedvezményes lap kitöltése, leadása még szeptemberben. (Tájékoztató és egyéb 
dokumentumok honlapunkon). 

3. Az alábbi sportágaknál kérjük, hogy utalással rendezzétek az edzésdíjakat: judo, kosárlabda, 
labdarúgás, ovis mozgásfejlesztő torna, ritmikus gimnasztika. Nem szeretnénk, ha az edzők ideje a 
készpénz kezelésével telne edzésidőben. A többi sportágnál az edzők vagy segítőik kezelik a 
befizetéseket. PSE bankszámlaszám: 10701180-67119916-51100005 (név, sportág, hónap) 

4. Edzésdíjak rendezése: adott hónap 10-ig (pl. novemberi edzésdíj november 10-ig), kivétel 
szeptember, ahol az indulás miatt később. 

5. Havi díjaink vannak, melyekről az edzők adnak információt. Egy-két alkalmas hiányzást (1 hét) nem 
áll módunkban figyelembe venni. Kérünk Benneteket, az ennél hosszabb ideig tartó hiányzásnál is 
csak indokolt esetben kérjétek az edzésdíj csökkentését (orvosi igazolással, vagy pl. előre bejelentett 
utazásnál).  

Délutáni iskolai rendtartás: 

1. Az iskola házirendje az ott sportolókra is érvényes, kérjük, hogy olvassátok el az iskola honlapján a 
dokumentumot. http://www.bocskaisuli.hu/index.php/iskola/dokumentumok 

2. Az iskola bejáratát 18.00-kor zárják, utána már csak kifele történő közlekedés lehetséges, szülő 
gyermekét az iskola előtt várhatja. Edzésidőben sem tartózkodhatunk a tornatermeknél.  

3. Az iskolai műfüves és kosárlabda pályán zajló edzésekre sem mehetnek fel szülők, kérünk 
Benneteket, hogy ebben az esetben is az iskola előtt várjátok gyermekeiteket. 

4. A délutáni sportfoglalkozások ideje alatt és utána már tilos az iskola tantermi részeihez közlekedni 
(takarítás), csak az öltözőket és a hozzá tartozó mellékhelyiségeket használhatják a PSE sportolói. 

5. Az öltözőkben az iskola, a saját és egymás értékeire is vigyázzanak a gyerekek, szándékos rongálást, 
károkozást azonnal jelezzük az érintett szülőnek és az iskola vezetőségének is. 

Fentiekről szíveskedjetek gyermekeiteket is tájékoztatni! 

Iskolai testnevelés órákhoz egyesületi igazolás: Edzőknél lehet jelezni az igényt, a feltételekről kérdezzétek 
az osztályfőnököket! 

Mindenkinek zökkenőmentes évkezdést kívánunk! 

A Pátyi Sportegyesület nevében:      Somogyi Tünde 

egyesületi titkár 
tel.: 36-30-9512335 
mail: info@patyise.hu 
 



Anya, Apa olvasd el, fontos! 
 

Az edzések részvételi díja egy meghatározott összeg/hónap/sportág, függetlenül attól, hogy hány alkalom van 
egy hónapban. Ha egy hónapban az edzések száma 6 alá csökken, akkor a havi díjat külön állapítjuk meg, 
melyről az edzők értesítenek Titeket. Az edzésdíjakat a hónap elején kell befizetni előre, arra a hónapra 
vonatkozóan. 

 
Lehetőség van heti egy edzésre is, edzésdíj sportáganként különböző, érdeklődjetek az edzőnél, ajánlja-e vagy 
sem. A kevesebb edzést látogató gyermek társaihoz képest elmaradhat, nem lesz sikerélménye, nem fogja 
szeretni azt a sportot, ahol versenyeken is indulunk (labdarúgás, kosárlabda, RG, szertorna), ott visszahúzó 
erő is lehet a csapatban. Ezt nem jó megélni.  

 
Mivel az edzések a Pátyi Sportegyesület keretében zajlanak, ezért minden edzésen résztvevő gyermek 
egyesületi tag kell, hogy legyen, illetve tagsági díjat kell fizetni. A tagsági díj gyermeke esetében 1000Ft/félév, 
ami októberben és februárban esedékes. Tagsági lap kitöltése kötelező és fontos számotokra is, hiszen itt adtok 
meg Magatokhoz elérhetőséget, ahol szükség esetén utol tudunk érni Titeket. (pl gyermek szól az edzőnek, 
hogy nem érzi jól magát…). 

 
Díjfizetés: 
 
1. Utalással az egyesület bankszámlaszámára. Ebben az esetben mindenképpen írjátok a közlemény 

rovatba a gyerek nevét, sportágat és a fizetett hónapot. 
 

2. Készpénzes: néhány sportágnál az edzők gyűjtik össze a befizetéseket, pl. ökölvívás, sakk, 
szertorna. A többi sportágnál az utalást kérjük Tőletek. 
 

A befizetéseket minden hónap 10-ig várjuk Tőletek. Kérjük, hogy igyekezzetek a határidőt tartani, ne az 
adminisztrációval, elszámolással kelljen egész hónapban foglalkoznunk, hiszen a pénzt szedő, nyilvántartást 
vezető segítő anyukák is szabadidejükben foglalkoznak ezzel.  

 
Hiányzások: 

A tavalyi évtől eltérően az 1 hétnél hosszabb ideig tartó hiányzást tudjuk orvosi igazolás bemutatásával egyidejűleg 

figyelembe venni. Színház, kirándulás, egyéb iskolai szervezésű programot nem tudunk figyelembe venni.  

 
Testvérkedvezményes rendszer: tájékoztatót hozzá a www.patyise.hu oldalon találtok. Az elszámolásban 
érintett sportágak jelenleg: judo, kosárlabda, labdarúgás, ovis mozgásfejlesztő torna, ritmikus gimnasztika, 
szertorna. 
 
Az önköltséges vagy önköltség alatti edzésdíjakat és az Önkormányzati támogatást – az edzői bérek 
kiegészítéséhez (időszakonként ez szükséges lehet), a szakosztály-független testvérkedvezmény-
rendszer bevezetéséhez, eszközök vásárlásához, terembérléshez (esetenként szükséges) – fenti feltételek 
elfogadása mellett tudja az Egyesület tagjainak biztosítani. 
 
Páty, 2017. 09. 13. 


