
Oddílový příspěvek  

    Podle schválených stanov oddílu musí každý člen, mimo splnění dalších povinností, 
zaplatit každoročně stanovený členský příspěvek. Jeho výši určuje a schvaluje výbor oddílu 
nadpoloviční většinou svých členů.   
    Výše oddílového příspěvku na jeden kalendářní rok se pro jednotlivé členy oddílu 
stanovuje takto : 
 
čl.1   oddílový příspěvek je stanoven ve výši :  
          - základní poplatek  ..  ………………………………  300,- Kč 

Základní poplatek hradí všichni evidovaní členové oddílu     
                     

          - poplatek za sportovní činnost : 
poplatek za sportovní činnost hradí závodníci a závodnice všech věkových 
kategorií takto : 
minipřípravka do 6ti let …………………….... 500,- Kč 
přípravka a žactvo 6 až 15 let ………….……2400,- Kč 
ostatní 16 let a starší………….. ………… ,, ..2000,- Kč  
                                           plus povinnost odpracování 15ti brigádnických hodin   
Snížení poplatku :  

              - u sourozenců a rodinných příslušníků u jednoho plná částka, další polovina  
                částky 
              - aktivní trenéři, členové výboru a závodníci, kteří nevyužívají k přípravě  
                atletické zázemí platí pouze základní poplatek 
             

čl.2  odpočet z oddílového příspěvku : 
        závodníkům a závodnicím se z výše oddílového příspěvku odpočítává polovina    
        poplatku za sportovní činnost při absolvování :  

       -přípravka, mladší žactvo, starší žactvo, dorost - 5ti mistrovských závodů 
       -členové od 18ti let  - 4 mistrovských závodů 
 

čl.3  platba oddílového příspěvku :   
a) v hotovosti, na podkladě potvrzení o příjmu 
b) na účet č.191427524/0300, var.symbol – ročník narození, do poznámky příjmení a 

jméno plátce 
c) oddílový příspěvek je splatný ve dvou částech. Do 30.4. úhrada základního poplatku  
     oddílového příspěvku a poloviny poplatku za sportovní činnost. Do 30.11. úhrada    
     zbývající částky oddílového  příspěvku.  
d) nebude-li povinnost úhrady členského příspěvku splněna ve stanovených termínech,  
    částka se navyšuje vždy o 200,- Kč za každý měsíc zpoždění .Pokud úhrada    
    oddílového příspěvku nebude provedena do 6ti měsíců, bude provedeno ukončení  
    členství se všemi důsledky 

      
čl.4  pojem závodník a závodnice :  

do této skupiny patří členové zapojující se do oddílových akcí jako závodníci a 
závodnice, členové navštěvující pouze tréninky oddílu a členové využívající zázemí a 
pronajatá sportoviště oddílu 
 

čl.5  brigády : 
         evidencí brigád je pověřen člen výboru nebo správce stadionu.  
         Neodpracované hodiny –  penalizace 100,- Kč 

 


