
 

 

  KLUBOVÉ ČLENSTVÍ A ŘÁD PLACENÍ   
                      KLUBOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ  

HC Baník Sokolov z.s.       
I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Klubové příspěvky jsou formou částečné úhrady nákladů spojených se sportovní činností klubu HC 

Baník Sokolov z.s. 
2. Všechny osoby, které se zúčastňují sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského 

života klubu, a to za podmínek soutěžních řádů sportovních hokejových svazů, pokud byly v rámci 

klubu na základě podané přihlášky závazně přijaty a byla jim vydána Klubová karta (členský 
průkaz), jsou povinny platit klubu – spolku příspěvek. 

 
II. 

Klubové příspěvky registrovaných členů v souladu se stanovami klubu 
 

1. Klubové příspěvky jsou povinni platit všichni členové klubu. 

 
2. MLÁDEŽ – klubové příspěvky se platí vždy ve dvou splátkách – do 30.9. a do 31.1.  

                                        daného kalendářního roku 
 

3. B-TÝM – klubové příspěvky se platí vždy jednorázově do 30.9. daného kalendářního roku 

 
4. DOSPĚLÍ – klubové příspěvky se platí vždy jednorázově do 25.2. daného kalendářního roku 

 
III. 

Skladba a výše klubových příspěvků registrovaných členů 
 

1. Nový člen   -   po 4.tréninku přihlášku a klubový příspěvek v první sezóně působení v klubu   

                        ke 31.12. daného kalendářního roku                               500,-- Kč 
                             po 31.12. daného kalendářního roku                             250,-- Kč    

 
2. Řádný člen – do 3. třídy – Mladší hráč – klubový příspěvek                3.500,-- Kč                           

                                od 4. třídy až Juniory – Starší hráč – klubový příspěvek 7.000,-- Kč  

                                  B tým –                                                                    2.000,-- Kč 
 

3. Řádný člen klubu – dospělý – nehráč, člen Staré Gardy, trenér, funkcionář, vedoucí mužstva 
                                                                                                         1.000,-- Kč 

     4.   Řádný člen klubu – V.I.P člen Club room (možnost)                      12.000,-- Kč 

 
5. Řádný člen klubu – zaměstnanec, vedoucí mužstva či trenér na smlouvu, člen VV – 50% za  

                                  dítě v klubu 
 

6.   Řádný člen klubu – sourozenci  – dva a více – druhý člen a další – 50% základní výše  
                                 uvedené sazby (netýká se klubového příspěvku v první sezóně) 

 

IV. 
Úlevy v placení Klubových příspěvků 

 

A. Plnou úlevu v placení Klubových příspěvků má: 

a) čestný člen 

b) člen Síně slávy HC Baník Sokolov 
c) hráč A týmu  



 

 

B. Úlevu na základě žádosti schválené Výkonným výborem klubu mohou získat 

a) mimořádný sociální případ projednaný Výkonným výborem HC Baník Sokolov 

 
 

V. 
Závěrečné ustanovení 

Neplacení klubových příspěvků v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje registrované členy 

klubu výhod a oprávnění, které byly spojeny s jejich placením. 
 Jak se stát členem HC Baník Sokolov?  

*Aktivní hráč žádost podává prostřednictvím trenéra či vedoucího mužstva na formulářích pro danou 

žádost k sekretáři klubu či hlavnímu trenérovi kategorie. Individuální člen podává žádost přímo k 

sekretáři klubu. Přihláška ke stažení na webových stránkách HC Baník Sokolov – www.hcsokolov.cz  

*Podmínkou pro vydání klubové karty je povinnost člena klubu prostřednictvím vedoucího mužstva, v 

kanceláři účetní či bankovním převodem zaplatit členské příspěvky podle platného Řádu placení 

členských příspěvků (popřípadě podaná a kladně vyřízená žádost o úlevu v placení čl. příspěvků)  
 

Platební údaje:  
KB Sokolov, číslo účtu: 18932391/0100  

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena, rok narození  
Bonusový program:  
HC Baník Sokolov připravil ke členství bonusový program, kterým se chystá odměnit všechny své členy 

za jejich aktivitu v klubu. Bonusový program bude fungovat prostřednictvím klubové karty nebo 
seznamu, které budou sloužit jako jednoduchý a funkční identifikátor člena.  

 
•  15% sleva na nákup ve Fanshopu HC Baník Sokolov  

•  15% sleva na výstroj Bauer v KV Aréně (případně u jiného smluvního dodavatele HC Baník 

            Sokolov) 

•  Vstup zdarma na všechny akce, pořádané HC Baník Sokolov 
 

 

Další možné bonusové programy či bonusové akce budou vždy operativně vyhlášeny 
s dostatečným předstihem…. 

 
Vstupy členů na mistrovská či přípravná utkání A týmu budou označovány na vydané seznamy členů u 

zvláštního vstupu (stolku) Hlavního vchodu do zimního stadionu.   


