Рішення Президії ВФТС від 25 листопада 2020року стосовно сплати внесків
1. Річний членський внесок у ВФТС залишити в розмірі 50 грн.
2. Благодійні внески у ВФТС залишити без змін:
2.1. розмір річного благодійного внеску у ВФТС для спортсменів (для участі у змаганнях
ВФТС впродовж 2021 року) залишається в розмірі:
• 400 грн. для спортсменів 2008 року та молодші;
• 500 грн. для спортсменів 2007 року та старші при оформленні членства та сплаті
членського внеску 50 грн. окремим платежем;
• 550 грн. для спортсменів 2007 року та старші без оформлення членства.
Президія ВФТС також продовжила дію рішення про можливість використання частки коштів
отриманих від благодійних внесків членів ВГО ВФТС для потреб, заохочення та розвитку
Відокремлених підрозділів та Керівників Клубів (Тренерів), що співпрацюють з ВФТС. А саме, у разі
набуття нового членства (якщо спортсмен окрім «виписки нової книжки» стає членом ВГО ВФТС і
його дані надані керівником клубу/осередку у електронному вигляді у Реєстр ВФТС, подає всі
необхідні документи у офіс ВФТС та заповнює дані Реєстру у електронному вигляді) Клуб може
надати спортсменам разову пільгу в розміри 100 грн. при оформленні нової класифікаційної книжки
ВФТС. Або використати одноразово зазначену суму на потреби/розвиток клубу. ( У ВФТС
перерахується у цьому випадку відповідно 300 грн до 14 років /400 грн. старше 14).
Приклад: Спортсмени, які досягли 14 річного віку та належним чином оформили членство ВФТС сплачують 500 грн.
(400грн. нові члени) благодійний внесок та 50 грн. членський внесок.
Спортсмени, які не досягли 14 річного віку та їх представник належним чином оформив членство ВФТС
сплачують 400 грн. (300грн. нові члени) благодійний внесок за спортсмена та представник сплачує 50 грн.
членський внесок.

2.2. розмір річного благодійного внеску у ВФТС для суддів:
• юний суддя
- 800 грн.
• суддя другої категорії
- 1000 грн.
• суддя першої категорії
- 1200 грн.
• суддя національної та міжнародної категорії - 1500 грн.
(членський внесок судді сплачують додатково)
2.3. розмір благодійного внеску у ВФТС за право проведення змагань ВФТС впродовж 2021
року залишається в розмірі:
• 3000 грн. одноденні всеукраїнські та відкриті обласні змагання;
• 5000 грн. дводенні всеукраїнські змагання.
Внески за право проведення змагань ВФТС впродовж 2021 року не сплачується у разі проведення
змагань категорій WDSF під час змагань та у разі проведення обласних змагань (п 4.6.2. Змаганням
присвоюється клас (рівень) «Обласні змагання», якщо в них приймають участь спортсмени однієї
області України.)
3. Встановити термін сплати благодійних внесків до 31.12.20 включно.
Мінімальна сума благодійного внеску для участі у змаганнях ВФТС впродовж 2021 року після
вказаного строку збільшується на 100 гривень за кожен повний місяць, наступний за терміном, але не
більше суми подвійного внеску. (Виключенням є сплата благодійних внесків для нових спортсменів)
4. Реквізити:
Благодійний та членський внески перераховуються строго окремими платежами
на р/р UA823006580000026006014100226,
Отримувач: ВГО «ВФТС», 36291688
Банк: АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"(м. Київ) МФО 300658
з відповідно зазначеним призначенням платежу:
•призначення платежу: Благодійний внесок від (П.І.Б./клубу) згідно розшифровки від (дата)
•призначення платежу: Членський внесок від (П.І.Б./клубу) згідно розшифровки від (дата)

Будь-які інші формулювання не допускаються !!!

