Фінансові умови на 2017 рік
(рішення президії – протокол №81 від 03.12.16)
Вступні та членські внески

Для нових членів федерації встановлюються єдиний вступний внесок у розмірі
1 000 грн. Вступний внесок сплачується одноразово при вступі організації чи
фізичної особи до складу членів федерації одночасно із сплатою річних
членських внесків за 2017 рік.
Для колективних та індивідуальних членів, незалежно від їх організаційноправової форми та територіальної ознаки, встановлена єдина* ставка
членського внеску - 3 000 грн
Сплата членських внесків за 2017 рік здійснюється до 01.04.2017 р.
В окремих випадках, за наявністю вагомих підстав, Президія може прийняти рішення про
зменшення членського внеску, але не більше ніж на 50%. Для розгляду Президією питання зменшення
річного членського внеску член федерації повинен подати відповідне клопотання в письмовому вигляді
на ім’я президента організації.

*

Відрахування з заходів

Відрахування з турнірів, які проводяться членами
федерації крім офіційних чемпіонатів (з одного учасника заходу)

10 грн

Відрахування з зборів (семінарів), які проводяться членами
федерації крім офіційних суддівських та тренерських семінарів
(з одного учасника заходу)
5% від вартості
Відрахування з офіційних атестаційно-навчальних тренерських семінарів
(з одного учасника заходу)
10% від вартості
Відрахування з стилевих турнірів, які проводяться членами
федерації (стилевими федераціями, з якими співпрацює УФК)
(з одного заходу)

3 000 грн

Штраф за проведення регіонального заходу, в якому
прийняли участь клуби з іншого регіону (накладається на
клуб-організатор заходу)

6 000 грн

Сплата відрахування з заходів здійснюється безпосередніми організаторами заходу не пізніше ніж
за тиждень після проведення заходу.

Шраф за участь в регіональному заході клубу з іншого регіону
(накладається на клуб з іншого регіону, який
прийняв участь у заході)

3 000 грн

Штраф за участь в заходах, які проводяться організаціями,
що не співпрацюють з УФК (накладається на клуб)
(Стаття 23. п. 2.5. Організаційних правил УФК)

3 000 грн

Для уникнення непорозумінь з питань участі в турнірах, які не включені до плану-календаря УФК, за
відповідними роз’ясненнями та консультаціями звертатися в секретаріат федерації.

Ліцензії та акредитації

Вартість річної акредитації для фото та відео зйомки
на турнірах УФК

500 грн

Сплата за отримання тренерської «ліцензії»

400 грн

Індивідуальна ідентифікаційна карта УФК

Індивідуальна ідентифікаційна карта УФК випускається щорічно для кожного
спортсмена та офіційної особи, які приймають участь в змаганнях федерації.
При цьому спортсмен чи офіційна особа, для якої випускається ідентифікаційна
карта, повинні бути членами клубу-члена федерації. Спортсмен чи офіційна
особа не мають права приймати участі в змаганнях федерації без індивідуальної
ідентифікаційної карти УФК (або оплати її вартості).
Вартість ідентифікаційної карти УФК:
- 100 грн – єдина вартість для всіх офіційних осіб та спортсменів.
Строки оплати за індивідуальні ідентифікаційні карти УФК:
- щорічно спортсмени та офіційні особи, які беруть участь в офіційних
Чемпіонатах України серед молоді до 21 року, кадетів та юніорів та
серед дорослих сплачують вартість індивідуальної ідентифікаційні
карти УФК на наступний рік.
- Спортсмени 13 років і молодше, а також офіційні особи та
спортсмени 14 років і старше, які не брали участь в Чемпіонатах
України минулого року, сплачують вартість індивідуальної
ідентифікаційні карти УФК за поточний рік на першому турнірі
федерації в році, в яких вони приймають участь.

