Hospodářské směrnice pro rok školní rok 2018 - 2019
(výtah)
Výše oddílových a členských příspěvků (na pololetí):
Přípravka + žáci + dorost + dospělí (trénink 1x týdně)
Přípravka + žáci + dorost (trénink 2x týdně)
Žáci + dorost (trénink 3x týdně + 1x fyzio cvičení)

1 400 Kč
2 800 Kč
3 400 Kč

Součástí příspěvků je platba hráčské licence ČBaS !
Termíny plateb:

1. pololetí
2. pololetí

Příspěvky se hradí na klubový účet:
Variabilní symboly:

do 15. 10. 2018
do 28. 2. 2019
Fio banka a.s., číslo účtu: 280 042 91 38/2010
01
oddílové příspěvky žáci a dorost do 18 let
02
oddílové příspěvky dospělí nad 18 let
03
herní soustředění
04
ostatní
05
kondiční soustředění

V poznámce je nutné uvést jméno a příjmení hráče (hráčky), trenérům je nutné přinést kopii
dokladu o zaplacení.
Trenér zodpovídá za vybrání příspěvků vždy do uvedených termínů. Pokud hráč/hráčka nezaplatí
do daného termínu, nepřipustí trenér jej na trénink a na turnaj.
Cestovné:
Příspěvek hráče při cestě na turnaj mládeže kategorie GP C je 0,50 Kč/km; klub doplácí cestovné
do celkové výše 3,00 Kč/km. Hráči si platí startovné, případně ubytování.
Na turnajích mládeže kategorie GP B, GP A a MČR platí klub cestovné ve výši 3,00 Kč/km,
startovné a ubytování.
Cestovné na turnaje družstev všech kategorií hradí oddíl ve výši 3,00 Kč/km.
Zahraniční turnaje: pro nominované (nominaci určí trenéři) se příspěvky řeší individuálně.
Licence:
Cena licence je 200 Kč/rok a žádosti o nové licence (nebo jejich prodloužení) jsou po dohodě s
trenéry podávány hromadně.
Podle směrnic ČBaS jsou licence platné na kalendářní rok. Bez platné licence se hráč/hráčka
nemůže zúčastnit žádného turnaje pořádaného pod hlavičkou ČBaS nebo SvčBaS.
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