Reglur varðandi æfingagjöld:
Gjalddagi æfingagjalda er 15.september fyrir heilt tímabil/haustönn,15.janúar
fyrir vorönn og 15 júni fyrir sumartíma knattspyrnudeildar.
Sé iðkandi skráður allt árið en hætti síðan að æfa, fást æfingagjöld endurgreidd
hlutfallslega (1/3 eða 2/3) af fullu árgjaldi. Greiða þarf æfingagjöld út yfirstandandi önn.
Dæmi: Iðkandi er skráður allt árið en hættir að æfa í október. Viðkomandi þarf þá að
greiða til áramóta en fær niðurfelld æfingagjöld eftir það
Sé iðkandi skráður niður á þrískipt tímabil (þrjár annir) verða æfingagjöld vegna
yfirstandandi annar ekki endurgreidd.
Hefji iðkandi æfingar á miðju námskeiði greiðir hann æfingagjöld hlutfallslega frá fyrstu
æfingu þar með talinn prufutími.
Stutt námskeið og mótagjöld eru ekki endurgreidd.
Kjósi iðkandi að hætta æfingum innan tímabils anna eru æfingagjöld ekki endurgreidd
nema ef um alvarleg veikindi/meiðsl eða búferlaflutninga er að ræða og þarf að senda
vottorð á stjarnan@stjarnan.is
Kjósi iðkandi að hætta hjá einni deild og færa sig yfir í aðra deild hjá félaginu innan
tímabils verða æfingagjöld ekki færð á milli deilda nema um heilt tímabil sé að ræða.
Hafi æfingagjöld ekki verið greidd inna tveggja vikna frá gjalddaga og barnið verið við
æfingar mun innheimta æfingagjalda fara fram í gengum heimabanka forráðamanna.
Sendur er einn greiðsluseðill á forráðamenn og ekki tekið tillit til frístundastyrks.
Ef forráðamaður vill breyta greiðslumáta eftirá leggst á aukagjald 1.500 kr.
Uppgjör æfingagjalda fer fram í gegnum Nóra greiðslukerfið, https://stjarnan.felog.is/
Kjósi iðkandi að hætta æfingum verður
netfangið stjarnan@stjarnan.is
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Inni í Nóra uppgjörskerfinu eru þrír möguleikar í boði við uppgjör æfingagjalda:
a) Kreditkort: Ef valið er að greiða með kreditkorti er hægt að dreifa greiðslum á þann
fjölda tímabila sem gefin er upp í valmynd.
b) Greiðsluseðill: Ef greiðsluseðill er valinn þá kemur í heimabanka viðkomandi
greiðsluseðill um hver mánaðarmót í samræmi við þann fjölda greiðslna sem valið er.
c) Debetkort: Hægt er að skrá greiðslu á debetkor ef debetkortið er af nýrri gerðinni og 4
x 4 stafa númer er prentað á framhliðina. Þá er gengið frá greiðslu líkt og skráning á
kreditkorti sé að ræða.
Viljið greiðandi koma athugasemdum á framfæri um æfingagjöld, t.d. véfengja upphæð
gjaldanna eða tilvist, sendið þá fyrirspurn á stjarnan@stjarnan.is eða hafið samband við
skrifstofu á auglýstum skrifstofutíma.
Ekki ganga frá greiðslum fyrr en búið er að leysa úr ágreinings/vafamálum.
Það er á ábyrgð forráðamanna að tilkynna úrsögn; ATH tilkynning til þjálfara iðkendans
eða skilaboð á Sportabler er ekki tekin gild senda skal tölvupóst á stjarnan@stjarnan.is
Ekki er heimilt að endurgreiða það sem greitt hefur verið með hvatapening/frístundastyrk.

Hagstæðast og þægilegast er að skrá iðkendur allt árið. Sé greitt fyrir stök tímabil bætist
10% álag ofan á heildaræfingagjöldin.
Félagið hvetur foreldra/forráðamenn eindregið til að kynna sér reglur sveitarfélaga um
hvatapeninga/frístundsstyrk. Hægt er að nýta styrkinn strax við skráningu og því er best
að ljúka skráningu fyrr en síðar. Fjárhæð styrksins er mismunandi milli sveitarfélaga
EINUNGIS VERÐUR HÆGT AÐ VELJA AÐ GREIÐA ALLT ÁRIÐ TIL 15. NÓVEMBER.
Greiðsla æfingagjalda er forsenda/skilyrði fyrir þátttöku á æfingum hjá Stjörnunni og þeim
mótum sem iðkendur fara á fyrir hönd félagsins. Þjálfarar skrá mætingar á hverja æfingu.
Iðkendur með ógreidd æfingagjöld fá ekki að keppa fyrir hönd Stjörnunnar.
Séu eldri æfingagjöld ógreidd er óheimilt að skrá iðkanda á nýtt tímabil nema vanskil séu
gerð upp eða hafa samið um uppgjör eldri skuldar. Heimilt er útiloka iðkanda frá æfingum
og keppni séu eldri æfingagjöld í vanskilum.
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netfangið
stjarnan@stjarnan.is ef um fjárhagserfiðleika er að ræða og finna úrlausn sem leiðir til
áframhaldandi þátttöku iðkandans.

Reglur varðandi endurgreiðslu æfingagjalda:
Sé iðkandi skráður allt árið en hætti síðan að æfa, fást æfingagjöld endurgreidd
hlutfallslega (1/3 eða 2/3) af fullu árgjaldi. Greiða þarf æfingagjöld út
yfirstandandi önn.
Sé iðkandi skráður á annir verða æfingagjöld vegna yfirstandandi annar ekki
endurgreidd.
Hefji iðkandi æfingar á miðju námskeiði greiðir hann æfingagjöld hlutfallslega frá
fyrstu æfingu.
Stutt námskeið og mótagjöld eru ekki endurgreidd.

