
Členské příspěvky – závazná pravidla – 2015/2016

1) Způsob placení členských příspěvků a jejich výše. 
Členský příspěvek lze platit jen převodem na bankovní účet klubu (169807264/0300, variabilní 
symbol = první šestičíslí RČ, poznámka = příjmení a jméno hráče).
Pokud hráč uvedenou částku neuhradí v předepsaném termínu, bude mu klubem pro 
následující mistrovské zápasy zastavena činnost.

Kategorie Celková 
částka

první splátka Druhá splátka

Muži A 3 000 Kč 1 500 Kč 20.10.2015 1 500 Kč 31.1.2016

Muži B, Muži C, Ženy 2 500 Kč 1 250 Kč 20.10.2015 1 250 Kč 31.1.2016

SD + MD 3 000 Kč 1 500 Kč 20.10.2015 1 500 Kč 31.1.2016

SŽ + MŽ 2 500 Kč 1 250 Kč 20.10.2015 1 250 Kč 31.1.2016

Přípravka + mini + mikro 1 900 Kč 1 250 Kč 20.10.2015    650 Kč 31.1.2016

2) Hráči na střídavý start a na hostování. 
Pro hráče na střídavý start (dále jen SS) je členský příspěvek snížen na polovinu (v každém  
týmu mohou být maximálně 3 hráči se sníženým členským příspěvkem). Hráč na hostování 
(dále jen H) je brán jako kmenový hráč.

3) Slevy na členských příspěvcích.
a) první rodinný příslušník 100%, druhý rodinný příslušník 75%.
b) pokud hráč nenastoupí ani do jednoho zápasu v jedné z polovin soutěže (podzim,jaro), bude 
členský příspěvek snížen na polovinu. 
c) noví (začínající) členové klubu (platí pro členy do 15 let) jsou první tři měsíce osvobozeni od 
placení členských příspěvků. 

Slevy se nevztahují na příspěvek na dopravu a ubytování. 

Pokud není uvedeno, jinak platí členské příspěvky všichni hráči bez rozdílu.

4) Náklady na dopravu a ubytování. 
Všichni hráčí klubu (i SS,H) platí stejný příspěvek na dopravu jako členové klubu. Hráči jiné 
věkové kategorie tento příspěvek neplatí – tým dostává příspěvek z Klubového fondu na 
dopravu (aka budget).

5) Hráči platí dle kategorie, ve které stabilně nastupují

6) Změny a individuální připady musí schválit předsednictvo klubu.


