HC ČERTI OSTROV, z.s.
ŘÁD PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ
PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU A ŘÁD JEJICH PLACENÍ
Výše příspěvků: V souladu s platným zněním stanov výkonný výbor navrhuje výši
členských a klubových příspěvků pro sezónu 2018/19 takto:

Kategorie
Školička bruslení
Minihokej
Žáci
Dorost
Junioři

Členský
příspěvek
300,300,300,300,300,-

Klubový
příspěvek
500,3000,5000,8000,8000,-

Celkem
800,3300,5300,8300,8300,-

Tab. 1 – Výše příspěvků

Výjimky z placení: Výkonný výbor navrhuje úlevu z placení klubových příspěvků ve výši
100% z částky pro mládežnické členy, jejichž rodič působí v klubu jako
trenér, asistent trenéra nebo je členem některého orgánu klubu.
Oprávněná osoba může úlevu uplatnit pouze pro jednoho
mládežnického člena a to ve výši 100% klubového příspěvku pro
kategorii nejmladšího dítěte. Výkonný výbor dále navrhuje úlevu
z placení klubových příspěvků ve výši 50% z částky pro mládežnické
členy, jejichž starší sourozenec je rovněž mládežnickým členem klubu.
Řád placení příspěvků: Členské a klubové příspěvky musí být uhrazeny nejdříve po
schválení členskou schůzí a nejpozději do 31. července roku,
v němž jejich výši členská schůze schválila. V případě, že hráč se
stává členem v průběhu již rozběhlé sezóny, hradí adekvátní část
klubových příspěvků, nejméně však jednu devítinu těchto
příspěvků. Platbu členských a klubových příspěvků lze provést
bezhotovostně na účet klubu, kde do poznámky k platbě se uvede
příjmení a jméno člena. Rozdílný způsob platby, popř. interval
splácení projednává a schvaluje výkonný výbor klubu na základě
písemné žádosti. Možnost vrácení příspěvku je pouze na základě
písemné žádosti a to pouze z důvodu zdravotních. Vždy je alikvotní
částka vypočtena pouze z klubových příspěvků (počet
neodtrénovaných měsíců krát jedna devítina klubových příspěvků).
Členské příspěvky jsou nevratné. Pro účast na tréninkovém procesu
je nutné ještě uhradit příspěvek MDDM Ostrov. Výše příspěvku a
jeho platba je v gesci MDDM Ostrov.
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