
 

PSE  „Szakosztályfüggetlen testvérkedvezmény”- rendszer  

Célja: A PSE foglalkozásaira járó pátyi gyerekek sportolási lehetőségeinek szélesítése, biztosítása a 

család anyagi terheinek csökkentésével, Páty Község Önkormányzata támogatásával.  

Minden- egy háztartásban élő – pátyi gyermek, amennyiben a PSE valamelyik, a feltételeket elfogadó 

szakosztályában, sportkörében rendszeresen látogatja az edzéseket, az edzés díjából gyermekenként 

maximum 1000 Ft kedvezményt kap. Ez a kedvezmény nem vonatkozik azokra a gyerekekre, akik nem 

vesznek részt rendszeresen az összes edzésidőponton, és/vagy csökkentett edzésdíjat fizetnek. (Pl: 

Fociedzés heti két-három alkalommal van 5000 Ft/hó alapdíjjal, de a gyerek rendszeresen csak heti egy 

edzésen vesz részt és emiatt 3000 Ft/hó csökkentett díjat fizet.)  

A kedvezmény csak teljes havi díj befizetése esetén érvényes, igazolt hiányzás miatt csökkentett 

edzésdíj fizetésekor már nem jár.  

Amennyiben a gyerekek több sportágban is rendszeresen járnak edzésre, ebben az esetben mindegyik 

sportág edzésdíjából jár nekik a kedvezmény. ( Pl: Az egyik testvér RG-re jár 5000 Ft alapdíj, és Judora 

is jár 5000 Ft alapdíj fizetéssel, akkor a tényleges költsége egy hónapra 4000+4000 Ft lesz.)  

A támogatás a regisztráció és elbírálás után lép érvénybe. Összege függ az erre fordítható támogatások 

összegétől, illetve a jelentkezők számától. A kedvezmény megítéléséről a PSE a szülőket, illetve az 

edzőket tájékoztatja. Ha a megítélés az adott hónap 10-e előtt megtörtént, akkor az adott hónapra - 

akár utalás, akár készpénz a befizetés módja-, már a kedvezménnyel csökkentett összeget lehet 

befizetni.  

A kedvezményes edzésdíjak befizetésének minden hónap 10-ig meg kell történnie. Amennyiben ez 

nem történik meg, arra a hónapra a PSE nem tudja biztosítani a kedvezményt.   

A kedvezmény egy fél sportévre vonatkozik (pl: 09-01. hó, és 02-06. hó) és mindig a PSE részére nyújtott 

támogatások, bevételek megléte esetén hirdeti meg a PSE.    

A „Szakosztály független testér kedvezmény”-t a Gondviselőjének kell a támogatási lap kitöltésével 

kérvényeznie, minden évben frissítve, a foglalkozásra való jelentkezésekkel egy időben.  

Kik vehetnek benne részt:  

- 18 év alatti, érvényes, rendezett PSE tagsággal rendelkező gyermekek, akik megfelelnek a kiírásban 

szereplő feltételeknek. - Azok a szakosztályok, ahol az edzők vállalták az ezzel járó pontos korrekt 

adminisztrációt. - Akik az edzésdíjakat pontosan fizetik (adott hónap 10-éig, szeptemberi edzésdíj 

szeptember 10-ig). - Azok a gyerekek, akik a PSE által elvárt sportszerű magatartást tanúsítják 

edzéseken, versenyeken, sporteseményeken.  

Ahol a kedvezmény él: Judo, Kosárlabda, Labdarúgás, Ovis mozgásfejlesztő torna, Ritmikus 

gimnasztika, Sakk, Szertorna. 
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