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TeljesítményKártya

Kiállítás éve: 2019

Névre szóló „TeljesítményKártya”
Sarokkő SE. – plasztik-kártyás kedvezményrendszer 2019.
A Sarokkő Egyesület 2013-ban alakult, azóta szerves részévé vált a teljesítménytúrákat szervező közösségnek.
Az elnökség ezúton is köszönetét fejezi ki mindazon törzstúrázónak, valamint a sok-sok aktív és kezdő
túrázónak is, akik megtisztelnek minket, és túráinkra szép számmal eljönnek. Úgy döntöttünk, hogy viszonzásul,
2019-től útjára indítjuk a névre szóló, „TeljesítményKártya” elnevezéssel új, plasztik-kártyás
kedvezményrendszerünket, mely rendszer folyamatos, és évről-évre egyre nagyobb kedvezményeket nyújt majd
a kártya tulajdonosának. A „TeljesítményKártya” a kiváltásával azonnal használható, egyben feljogosítja
tulajdonosát, hogy a Sarokkő SE. túráinak nevezési díjából kedvezményt vegyen igénybe. Emellett egyéb
aktuális kedvezményekre is lehetőséget adunk, melyek majd az egyes túrák kiírásain feltüntetésre kerülnek.
A „TeljesítményKártyá”-ra 0-ról indulva kilométerek gyűjthetők, melyek mindig az adott tárgyévre vonatkoznak,
tehát arra az évre történik a jóváírás. Amennyiben érdeklődésedet felkeltette a lehetőség a kedvezményekre,
akkor kérlek, olvass tovább a részletes információkért:

I.) A „TeljesítményKártya” megszerzésével, használatával kapcsolatos szabályok:
- egyszeri belépési, regisztrációs, aktiválási díj megfizetése, a kártya kiváltása:: 1000.- Ft. azaz egyezer Forint;
- az adott tárgyévben teljesített kilométereket a következő évre nem lehet átvinni;
- az addig elért kedvezmények nem vesznek el, ha valaki nem teljesíti a nagyobb kedvezményhez tartozó
kilométereket;
- a „TeljesítményKártyá”-ra járó kedvezmény a túra egyéb, szokásos kedvezményeivel összevonható! A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a TTT, MTSZ kártyára, családos, nyugdíjas, diák kedvezmények mellett
további kedvezmény jár a „TeljesítményKártya” birtokosának;
- az egyéb – túrákon változó - kedvezmények mértéke nem azonos a „TeljesítményKártya” kedvezményének
összegével, azaz bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kisebb, vagy nagyobb kedvezmények vonatkoznak az
adott szolgáltatásra a túrán
- a kártyát kizárólag a tulajdonosa érvényesítheti az általa teljesített túra Céljában, másra nem ruházható át;
- a kártyák visszavonásig érvényesek;
- a kártya felfüggeszthető, és visszavonható amennyiben a tulajdonosa súlyosan megsérti a természetjárás, és
teljesítménytúrázás írott és íratlan szabályait; visszavonás esetén a résztvevő véglegesen kizárja magát a további
kártyás kedvezményrendszerből;
- a kártya elvesztése, illetve megrongálódása esetén a pótlás díja 500 Ft.;
- a kedvezményekkel, kártya-kiadással kapcsolatos változtatás jogát a Sarokkő SE. fenntartja.

II.) A „TeljesítményKártya” kedvezményeinek lépcsőzetes rendszere:
- egyszeri belépési díj megfizetése, a kártya kiváltása: 1000.- Ft. azaz egyezer Forint, a befizetéssel azonnal
átvehető, és azonnal igénybe vehető teljesítménytúráink nevezési díjából 100.-/fő kedvezmény;
- a kártya megszerzésének évében (01.01. – 12.31. között) legalább 300 km teljesítésével a következő év
nevezési díjaiból 200.- Ft., azaz kettőszáz Forint kedvezmény;
- ha sikerült teljesíteni a 300 km-t, akkor a következő évben (01.01. – 12.31. között) legalább 500 km
teljesítésével a rákövetkező év nevezési díjaiból 300.- Ft, azaz háromszáz Forint kedvezmény;
- ha sikerült teljesíteni az 500 km-t, akkor a következő évben (01.01. – 12.31. között) legalább 800 km
teljesítésével a rákövetkező év nevezési díjaiból 400 .- Ft. azaz négyszáz Forint kedvezmény.
Ez a maximálisan elérhető nevezési díj kedvezmény;
- a kedvezmények lépésről-lépésre, azaz 100.- Forintonként, és évről évre nőhetnek, nincs mód az egyes szintek
átugrására, azonban a már megszerzett kedvezmény el nem veszíthető.
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