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Dobrý deň,  

PIRANA SportClub prechádza na nový systém spracovania členských poplatkov.  

Jedná sa o systém PAYSY, ktorý nám uľahčí momentálne náročnú prácu a administratívu spojenú 

s kontrolou členských poplatkov.  

Nový systém bude na základe prideleného variabilného symbolu samostatne párovať platby, odosielať 

email po úhrade, v prípade že zabudnete automatický vám bude po dátume splatnosti (spravidla 15-ty 

deň v mesiaci) odoslaná pripomienka o úhradu členského. 

Ďalej môžeme systém využívať na komunikáciu s vami, formou emailov, vieme hromadne odosielať 

prípadné informácie, atď.    

Prosíme Vás preto, aby ste vyplnili tlačivo, ktoré sme odovzdali do školy.  

Jedná sa o nasledovné údaje:  

Dieťa:  

Meno Priezvisko + dátum narodenia  

Rodičia:  

Meno Priezvisko, AKTUÁLNY email, telefónne číslo  

Po spracovaní a naplnení systému údajmi, kedy bude naplnená databáza PAYSY systém aktivujeme 

a všetkým bude doručený aktivačný email, v ktorom budú uvedené všetky potrebné náležitosti k úhrade, 

číslo účtu, variabilný symbol (nemenný, počas celej školskej dochádzky), či výška poplatku.  

Systém vás bude v pravidelných intervaloch upozorňovať v podobe emailových pripomienok, ak nebude 

školský poplatok člena uhradený.  

Dôležité:  

Vzhľadom na špecifický uplynulý rok, v ktorom sme od marca 9. marca 2020 neplávali bude individuálne 

nastavený poplatok členom kt. mali uhradený školský poplatok člena v plnej výške za minulý rok 

respektíve títo školský členovia budú mať poplatok nižší a budú môcť výšku svojho poplatku na školský 

rok 2020/2021 vidieť aktivačnom emaile.  

Predpokladané spustenie systému je k 2.10.2020, žiadame vás o úhradu školského poplatku člena 

klubu až po spustení systému, respektíve po obdržaní aktivačného emailu.  

Školský poplatok člena klubu sa zvýšil o 12€ za celý školský rok. Podrobný popis poplatkov vidíte 

v priloženej tabuľke.  

ŽIACI, KTORÍ SÚ ČLENMI PIRANA SPORT CLUB TOPOĽČANY  

(plávanie, vodné pólo, predprípravka) 

UHRÁDZAJÚ MESAČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK PRIAMU DO SVOJEJ SEKCIE V KLUBE 
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