TJ CHEMIČKA ÚSTÍ NAD LABEM - oddíl veslování p. s.
Pražská 64/43
400 01 Ústí nad Labem
IČ 05787343

Členské příspěvky na rok 2021 schválené Výborem oddílu per rollam
Členské příspěvky zaplaťte bezhotovostně na účet oddílu. Příspěvky zasílejte na číslo
účtu: 2301161579/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a ročník narození
platícího člena. V případě platby za víc členů do zprávy pro příjemce uveďte jména
všech členů, kterých se platba týká. Výše členských příspěvků:

Základní členský příspěvek
(závodníci a dospělí)
Snížení členský příspěvek
(důchodci)
Snížený členský příspěvek (trenéři,
výbor, matky na MD, sympatizanti)

Příspěvek
3 500,- Kč
2 500,- Kč
500,- Kč

V případě, že jsou členy oddílu přímí příbuzní jedné rodiny (sourozenci, rodiče/děti)
platí základní členský příspěvek v plné výši pouze jeden z členů rodiny. Ostatním
členům rodiny, na něž se vztahuje základní členský příspěvek, bude přiznána sleva:
1.000,- Kč na prvního, 2.000,- Kč na druhého a 3.000,- Kč na každého dalšího člena
rodiny.
Dle čl. V, odst. 1., bodu e) Stanov oddílu, má každý řádný člen povinnost řádně a včas
platit oddílový příspěvek a jiné uložené platby. Každý člen je povinen zaplatit
stanovený oddílový příspěvek pro daný kalendářní rok nejpozději do konce března
příslušného kalendářního roku.
Dále pak platí schválení slev na členských příspěvcích výborem oddílu ze dne 7. 7.
2010:
o Sleva 1000,- Kč na členském příspěvku 2021 bude přiznána tomu, kdo přivede
nového člena oddílu do 18ti. let a ten zaplatí členské příspěvky. Maximální
sleva bude přiznána ve výši celého členského příspěvku tj. max. 3500,- Kč.
o Členský příspěvek bude odpuštěn těm členům oddílu, kteří zařídí pro oddíl
sponzorský dar nebo smlouvu o reklamě min. na 5000,- Kč.
V případě, že někdo z členů oddílu není schopen ze sociálních, nebo jiných důvodů
uhradit plnou výši členských příspěvků, může požádat Výbor oddílu o úpravu
členských příspěvků popř. odpuštění.
Jan Přibyl
předseda
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