Způsob placení členských příspěvků
SK Huhtamaki Okříšky
V souladu s usnesení členské schůze SK Huhtamaki Okříšky ze dne 5.1.2019 vydává výbor SK
následující pokyny k placení členských příspěvků a příspěvků na činnost.
Čl. I
Členský příspěvek a příspěvky na činnost
1) Každý člen sportovního klubu je povinen zaplatit jednotný členský příspěvek ve výši
200,-Kč za rok 2019 do 31.3. 2019. (hráči, trenéři, výbor, fanoušci, důchodci)
2) Každý aktivní hráč sportovního klubu je povinen, kromě členského příspěvku, zaplatit
i jednotný příspěvek na činnost ve výši 1200,-Kč za rok 2019 do 31.3. 2019.
Čl. II
Způsob placení
1) Členský příspěvek a příspěvky na činnost lze zaplatit jednorázově předem. Kdykoliv
v průběhu roku, nejpozději však do termínů uvedených v článku I.
2) Úhradu proveďte na účet č. 1524329389/0800, variabilní symbol - rodné číslo člena.
3) Pokud hodláte zaplatit v rámci rodiny jedním bankovním příkazem, uveďte rodné
číslo aktivního hráče a celou platbu rozklíčujte v informaci na mailové adrese
frfucik@seznam.cz nebo příslušnému trenérovi.

Hospodář klubu prodlužuje termín pro výběr členských
příspěvků a příspěvků na činnost pro rok 2019 do 30.4.2019.
V Okříškách, dne 27. 3. 2019
František Fučík
hospodář klubu

Zápis z členské schůze SK Huhtamaki Okříšky
ze dne 5.1.2019
V.
Členské příspěvky a příspěvky na činnost
1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke sportovnímu klubu, pro
něhož představují nedílnou součást finančních příjmů.
2. Příspěvky na činnost hradí všichni aktivní hráči, jímž je umožňován tréninkový proces či
start v utkáních mužstev sportovního klubu a slouží k pokrytí nákladů na zajištění tohoto
procesu.
3. Výši členských příspěvků navrhuje výbor sportovního klubu a po schválení členskou schůzí
jsou závazné pro všechny členy klubu.
4. Výši příspěvku na činnost navrhuje výbor sportovního klubu a po schválení členkou schůzí
je závazný pro všechny aktivní hráče.
5. V odůvodněných případech může výbor sportovního klubu člena od zaplacení členského
příspěvku či příspěvku na činnost osvobodit.
6. Členské příspěvky i příspěvek na činnost se platí za kalendářní rok.
7. Každý člen sportovního klubu je povinen zaplatit členský příspěvek do 31. 3. příslušného
roku. Výbor sportovního klubu může povolit posečkání zaplacení členského příspěvku, anebo
povolit jej zaplatit ve splátkách.
8. Každý aktivní hráč je povinen zaplatit příspěvek na činnost do 31. 3. příslušného roku.
Výbor sportovního klubu může povolit posečkání zaplacení příspěvku na činnost, anebo
povolit jej zaplatit ve splátkách.
9. Opakované nezaplacení členského příspěvku je důvodem pro vyloučení ze sportovního
klubu.
10. Nezaplacení příspěvku na činnost je důvodem pro neumožnění tréninkové procesu či
startu v utkáních příslušného mužstva sportovního klubu.

