HG Baník Sokolov z.s.

ŘÁU PLACEXÍ ČIEXSXÝCH KLUBOVÝCrI PŘÍSPĚVXŮ
l.

úvodníustanovení
1.

2.

Klubové příspěvkyisou fonnou částečnéúhrady rrákladů, spojených se sportovní činnostíklubu,
Všechny osoby, které se áčastřlují sportovního. tělovýchovného. kulturrrího a společenskéhoživota klubu, a to za podmínek
sotrtěžních řádů sportovních hokejových svazů, pokud byly v rámci klubu závamě přija§ a byl jim vydán čIenský průkaz, jsou
povinny platit klubu členský př,íspěvek.
II.

l.
2.
J.

Klubové Dřísněvkv registrovanÝch členův souladu dle Stanov klubu

Klubové příspěv§ jsou povinni platit všichni členové klubu.
Klubové příspěvky se platí ve dvou splátkách: k 30.9. a k 3 1. l. každého roku
Zaplatí-li čIen celou částku k i5.9. př,íslušného roku. má rrárok tra slevu 1.000,- Kč resp. 500,- Kč

ilI.

Skladtra a vÝše klubor"ých přísněvků registrovanÝch ČlenŮ

čien klubor,ry,příspěvek

1.

Nový

2.

Řaany

3,

Řádni členouéklubu

elen

po zkušebnim měsicj činnosti v klubu

klubový,příspěvek do 3,třidy (ročníkově)
klubový příspěvek od 4.třídy až junioři

- žáci 4.až 8. ďídy

Kč

500,1.000,-

Kč

5.000,- Kč (do l5.9.4.000,- Kč)

základni školy, se kterou HC Baník Sokolov z.s spolupracuje

ZŠgeZecka resp. ZŠB.Němcové.

4.500,-

- od

1,9. ZO|Z

Kč (do l5.9. 4.000,- Kč)

4.

ŘaanY člen klubu

-

dospětý - trenér, funkcionář, Stará Garda, vedoucí mužstva a určenídobrovolní (neplacení) trenéři + všichrri
jmenovaníjako zákonní zástupci za své děti - hráče, členy klubu
500,- Kč
Piatí se iednorázově na aktuální rok do 30.9,

5.

Řaanlt člen klrrbu

-

sourozenci

-

dva a více - lrráči, členové klubu

sa"/o

Procentuálně schválené úlely se počítajíze zák|adní sazby daného členského příspěvku,

tV.
závěrečné ustanovení
Neplacení klubových příspěr,ků v předepsané výši a stanoveném tennínu zbawje registrované členy kiubu výhod a oprávněrrí,
byly spojeny s jejich placením - při nedodrženípřípadného náhradního termínu zastavení činnosti člena.

čLnNsxÉpŘíspňvKy JE uožxn zApLATIT BEzHoTovosTNĚ na účnrHc BANíK
soKoLoV _ č.ú.18g3z3g1l0100 (Do ZPRÁ\Y PRo PŘÍJEMCE UVEĎTE JMENO, pnÍrnrBNÍl

}<teré

ROK NAROZEI.{Í - např. Jan Novák 1999).
V HOTOVOSTI BUDE ČLBNSXÉPRÍSPĚVKY VYBÍRAT PAN ROSTISLAV KRÁLIK
v SEKRETARÚTU HC BANÍK' A To oD 1.8. 2018 Do 30.9. 2018. POKLADNÍ HODINY JSOU oD
poNDĚLÍ Do pÁTKu v časncl{ 15.00 _ 17.00 HoDIN.

Schváleno VH HC Banik Sokolov z.s. dne: 22.6.2016

He Baník Soko[ov z"s"
B. Němcové [780
qlr ot sokolov

rroljů qn 039. DIČ; CZl8248039

