
 

 

ISSIMO SE  

 
Belső szabályzat  

 
 

Üdvözlünk az ISSIMO SE csapatánál! 
 
Az Etikai Kódex és a Házirend rendelkezik arról, hogy az egyesület tisztségviselői, 
munkatársai, tagjai és sportolói (és utánpótláskorú sportolók esetén azoknak szülei) 
milyen szabályok betartásával kötelesek segíteni az egyesület működését. Jelen 
dokumentum további fontos információkat és kiegészítő szabályokat tartalmaz, melyek 
lehetővé teszik, hogy az edzések és a mérkőzések hatékonyan és zavartalanul kerüljenek 
megszervezésre és lebonyolításra. 
 
Heti program: minden hét elején kerül kihirdetésre e-mailben, kötelező visszajelezni 
(e-mailen, SMS-ben, Facebookon). 
 
Edzések helyszíne, időpontja: Varga Zoltán Sportcentrum, XIV. Budapest, Kövér Lajos 
utca 5-7.; kedd-csütörtök 19:30-21:00, érkezés 19:00-kor! Az érkezés rendkívül fontos, 
hogy időben kezdődhessen az edzés. 
 
Mérkőzések időpontja: a heti programismertetőben, valamint a Facebookon és a 
honlapon is megtekinthető. A mérkőzés kezdete előtt 1 órával kell megjelenni a 
helyszínen. Késés: max. 15 perc, aki később érkezik, kispadon kezd. Ettől az edző 
eltérhet egyéni döntés alapján. Amennyiben előre látható az ok (a mérkőzés napján), 
ami miatt nem tud valaki időben megjelenni az adott időpontban, akkor az edzőt 
értesítse telefonon vagy SMS-ben. 
 
Tagdíj: évi 12 x 6.000,- forint, minden hónap 10. napjáig kell fizetni készpénzben vagy 
átutalással a 12010422-01243602-00100009-es bankszámlaszámra. A zavartalan működés 
biztosítása végett minden sporttárs tagdíjat fizet. A tagdíj fizetése minden igazolt 
labdarúgó számára kötelező. Amennyiben 3 havi tagdíjnál több tartozást halmozott fel 
valaki, automatikusan kizárja magát mind az edzések, mind a mérkőzések látogatásáról 
mindaddig, míg tartozását nem rendezi. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a 
tartozást felhalmozó sportoló a tartozás törlesztéséről írásban (ez lehet e-mail is) 
megállapodik az egyesület mindenkori elnökével. 
 
Támogatás: személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával segíthetsz egyesületünknek. 
Adószámunk: 18112319-1-42. 
 
Mezek mosása: a mérkőzéseket követően minden alkalommal egy játékos kerül 
kijelölésre, aki a mezeket hazaviszi kimosni. Egy szezonban minden játékosnak egy-egy 
(ősz és tavasz) alkalommal kell kimosnia a mezeket. 
 
Jelölő mezek mosása: az edzéseket követően minden alkalommal egy játékos kerül 
kijelölésre, aki a jelölő mezeket hazaviszi kimosni. 
 
Egyéb felszerelések: az idegenbeli mérkőzéseket követően egy játékos kerül 
kijelölésre, aki a labdákat, kulacsokat elviszi, a következő edzésre pedig elhozza. 


