Doplnenie k postupu pri získaní pretekárskej licencie
na sezónu 2015/2016
u doteraz neregistrovaných pretekárov ÚAD.
Nečlenovia SLA, čiže doteraz ešte neregistrovaní pretekári v SLA (napr. ročníky 2007,...)
keďže nemajú ešte platné členstvo (a vystavený preukaz člena SLA), preto aktuálne
nefigurujú a nezobrazujú sa v elektronickej súpiske vašich klubov!
Preto je potrebné postupovať:
1. Zaregistrovať pretekára podľa tradičnej registrácii v SLA (vyplniť prihlášku , zaslať
fotku, uhradiť členský poplatok)
2. Následne sa novo registrovaný pretekár stane platným členom SLA, bude mu
vystavený preukaz SLA a v systéme bude automaticky zaradený do elektronickej
súpisky v klube, v ktorom sa do SLA zaregistroval
3. Rovnako je potrebné postupovať aj pri prestupoch (z jedného klubu do iného, už
skôr zaregistrovaných pretekárov), najprv je potrebné pretekára nechať
preregistrovať v novom klube a až potom ho nájdete v systéme elektronickej
súpisky nového klubu
4. V prípade novo - registrovaných pretekárov do SLA je termín registrácie
a vystavovanie licencií otvorený aj po 31.10. 2015 bez navyšovania platby za
vystavenie licencie (tak ako tomu bolo vždy doteraz), keďže proces s registráciou
do SLA a až následným zaradením na súpisku klubu je časove náročnejší, ako už pri
registrovaných pretekár v SLA, ktorý v elektronickej súpiske klubov figurujú
5. Pre novo registrovaných pretekárov v kategórii predžiakov (pokiaľ ešte neboli
doteraz registrovanými členmi v SLA) platí možnosť registrácie SLA a vystavenie
pretekárskej licencie U12 počas celej sezóny 2015/16 bez navyšovania poplatku.
V prípade otázok, alebo nejasností, prosím kontaktujte športového riaditeľa ÚAD SLA,
Radovana Cagalu, alpine@slovak-ski.sk, alebo 0421 917 171 832
PLATBY :
Výška členský poplatok – registrácia SLA (na 4roky)
Výška prestup z klubu do klubu
Výška vystavenia pretekárskej licencie

20,-euro
15,-euro
5,-euro PREDŽIACI, 10,-euro ŽIACI

Všetky platby je možné vykonať (členské + licencie):
 len BANKOVÝM PREVODOM na Transparentný účet ÚAD
číslo: 5075238913/0900 Slovenská Sporiteľňa
suma: výška úhrady vypočítaná elektronickou súpiskou
variabilný symbol: IČO klubu
popis: licencie + názov klubu
Predsedníctvo ÚAD SLA

