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Oddílové a hrací příspěvky
Oddílové příspěvky pro registrované členy dospělých a mládeže
-

-

-

členové registrovaní do 31.5.2019
• oddílové příspěvky ve výši 3 000 Kč na sezónu 2019/2020 (7/2019-6/2020)
• splatnost do 31.5.2019
členové registrovaní po 1.6.2019
• oddílové příspěvky ve výši 300 Kč za každý započatý měsíc do 6/2020, max. 3 000 Kč
• splatnost ke dni registrace
úhrada pouze bankovním převodem na č.ú. 1336363002/5500, var. symbol 034rrmmdd
zaplacení příspěvků je podmínkou pro uvedení hráče na evidenční seznam oddílu

Hrací příspěvky pro neregistrovanou mládež (přípravka mládeže)
-

-

-

mládež přihlášená do 30.9.2019
• hrací příspěvky ve výši 3 000 Kč na sezónu 2019/2020 (9/2019-6/2020)
• splatnost do 30.9.2019
mládež přihlášená po 1.10.2019
• hrací příspěvky ve výši 300 Kč za každý započatý měsíc do 6/2020
• splatnost ke dni přihlášky
úhrada pouze bankovním převodem na č.ú. 1336363002/5500, var. symbol 034rrmmdd
zaplacení příspěvků je podmínkou pro účast hráče na tréninkách mládeže

Hrací příspěvky pro neregistrované dospělé a veřejnost
-

hrací příspěvky ve výši 300 Kč na měsíc nebo 50 Kč na hodinu
hrací příspěvky pro organizace a skupiny stanoveny individuálně dle rozhodnutí výboru oddílu
splatnost před započetím tréninkové jednotky
úhrada v hotovosti nebo bankovním převodem na č.ú. 1336363002/5500

Příspěvek na dopravu
-

náhrada cestovních výdajů ve výši základní sazby 4 Kč na 1 km
příspěvek určen pro mistrovské soutěže mužů a žen (soutěže družstev, RP/KP/MČR) a krajské
a regionální soutěže mládeže (BTM/StčOTm/RP/KP)
výbor oddílu může rozhodnout o proplacení příspěvku také na jiné akce
podmínkou proplacení příspěvku obsazenost vozu min. 3 osobami,
pokud výbor oddílu nerozhodne jinak
příspěvek poskytnut pro soutěže venku - z místa bydliště, přes MB, do místa soutěže a zpět
příjemce příspěvku vyplní dohodu - příspěvek na dopravu a předá ke schválení - Kouřil Lubomír
proplacení příspěvku pouze bankovním převodem na zadané číslo účtu
proplacení do 15.12.2019 za první polovinu, resp. do 15.5.2020 za druhou polovinu sezóny

Odměny a náhrady
-

vedoucí družstva mužů a žen - 750 Kč na sezónu
rozhodčí (u stolu) na ligové utkání - 40 Kč na zápas
vrchní rozhodčí na ligové utkání a soutěže jednotlivců - dle Směrnice ČAST č.4/2019
sparingpartner na tréninky mládeže - 200 Kč na tréninkovou jednotku
proplacení do 15.12.2019 za první polovinu, resp. do 15.5.2020 za druhou polovinu sezóny

Schváleno členskou schůzí oddílu dne 17.5.2019

