Verðskrá – Körfuknattleiksdeild, 2017-2018

Flokkur

Tímabil

Verð

Leikskólahópur

3. sept – 31. maí

36.000.-

Minnibolti KK (2011)

2. sept – 31. maí

54.000.-

Minnibolti KK (2010)

2. sept – 31. maí

63.000.-

Minnibolti KK (2009)

31. ágúst – 31. maí

66.000.-

Minnibolti KK (2008)

31. ágúst – 31. maí

66.000.-

Minnibolti KK (2007)

28. ágúst – 31. maí

68.000.-

Minnibolti KK (2006)

25. ágúst – 31. maí

74.000.-

Minnibolti KVK (2010-2011)

5. sept – 31. maí

54.000.-

Minnibolti KVK (2008-2009)

27. ágúst – 31. maí

66.000.-

7. flokkur KK (2005)

21. ágúst – 31. maí

79.000.-

7. flokkur KVK (2005-2007)

28. ágúst – 31. maí

74.000.-

8. flokkur KK (2004)

21. ágúst – 31. maí

79.000.-

8.-9. flokkur KVK (2003-2004)

21. ágúst – 31. maí

79.000.-

9. flokkur KK (2003)

21. ágúst – 31. maí

84.000.-

10. flokkur KK (2002)

21. ágúst – 31. maí

87.000.-

Drengjaflokkur (2001-2002)

21. ágúst – 31. maí

95.000.-

Frí 2017 – 2018
Jólafrí hefst þann 23.12.17. og stendur til og með 02.01.18.
Vetarafrí hefst þann 17.02.18. og stendur til og með 23.02.18.
Páskafrí hefst þann 29.03.18. og stendur til og með 02.04.18.
Jafnframt eru ekki æfingar á viðurkenndum frídögum, rauðum dögum.
Iðkendur fæddir 2007 og fyrr æfa samkvæmt fyrirkomulagi þjálfara í kringum frí.
Gengið er frá greiðslu í gegnum skráningarvefinn stjarnan.felog.is aðeins er hægt að greiða með
greiðsluseðli. Hægt er að skipta greiðslum en hver seðill kostar 390 kr. Hægt er að nýta hvatapeninga

Garðabæjar, frístundarstyrk Kópavogs, Hafnarfjarðar og Reykjavíkur í gegnum Nora. Til lækkunar á
æfingagjöldum. Til að nýta frístundarstyrk þarf að skrá sig inn í Nora með island.is
Ráðstafaður frístundastyrkur sveitafélaga er ekki endurgreiddur.

Ef ekki er gengið frá greiðslu fyrir 10. september á haustönn og 10. janúar á vorönn verður sendur
út greiðsluseðill með 1 greiðslu. Ef forráðamaður vill breyta þeim greiðslumáta leggst á
breytingargjald 1.500 kr.

Mótagjöld eru innheimt sér.
Eftir að námskeið er hafið eru engar endurgreiðslur mögulegar, nema hjá iðkendum sem hefja
æfingar hjá Körfuknattleiksdeild í fyrsta sinn, sem geta fengið þáttökugjöld niðurfelld kjósi þeir að
hætta við iðkun hjá Körfuknattleiksdeild Stjörnunnar innan tveggja vikna frá því að æfingar hófust
samkvæmt æfingatöflu. Eftir þann tíma fást æfingagjöld annar ekki endurgreidd nema um veikindi
eða slys sé að ræða og vottorði sé framvísað. Tilkynning þar að lútandi þarf að berast skrifstofu
Stjörnunnar í tölvupósti á stjarnan@stjarnan.is innan tilskilins frests. Ath. að greiða þarf æfingargjöld
fyrir þessar tvær vikur.

Innheimtuferli
Öll æfingagjöld sem ekki eru greidd á eindaga fara í innheimtu hjá Mótus, þetta gerist sjálfkrafa í
félagagjaldakerfinu. •
Æfingagjöldin standa að mestu leyti undir rekstri flokka og deilda og er þar langstærsti
kostnaðarliðurinn laun þjálfara félagsins. Þau eru greidd út mánaðarlega, m.ö.o. æfingagjöldin eru
lífæð fyrir rekstur deildanna. Þess vegna viljum við benda fólki að hafa samband við Mótus eða
skrifstofu Stjörnunnar stjarnan@stjarnan.is til að finna lausn og nýta sér þær leiðir sem eru í boði, ef
viðkomandi lendir í greiðsluvandræðum.

