ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA SPORTOVNÍ ČINNOST V HK OPAVA
Členské příspěvky (poplatek za sportovní činnost v Hokejovém klubu Opava v sezóně 2017-2018) se budou hradit na
účet spolku s názvem Hokejový spolek Opava, z. s., Zámecký okruh 413/8, Opava
Forma úhrady: bezhotovostně: číslo účtu 2114571329/2700, variabilní symbol: datum narození, ve zprávě pro
příjemce uvést – jméno hráče.
POZOR, NOVĚ NEBUDOU VYSTAVOVÁNY FAKTURY!!!
Možnosti úhrady:
- ve 4 splátkách:
05-06/2017 – termín zaplacení 15.07.2017
08-09/2017 – termín zaplacení 15.09.2017
10-12/2017 – termín zaplacení 15.11.2017
01-03/2018 – termín zaplacení 15.02.2018
- možnost zaplatit i více splátek najednou, vždy však k prvnímu z výše uvedených termínů
Hráč/hráčka platí členské příspěvky za sportovní činnost dle ročníku narození, a ne dle kategorie, ve které trénuje či
hraje.
Ročníky:
2012 a mladší bez příspěvků
2010-2011
100,- Kč měsíčně (platí za období 8/2017-3/2018)
2009
300,- Kč měsíčně (8/2017-3/2018)
2008
400,- Kč měsíčně (8/2017-3/2018)
2007-2004
800,- Kč měsíčně (8/2017-3/2018)
2003-2002
1000,- Kč měsíčně (8/2017-3/2018)

Příspěvek za sportovní činnost neplatí, případně je sníženo pro:
- příspěvky neplatí hráč/hráčka, jehož rodič vykonává funkci vedoucího v žákovské či dorostenecké kategorii, kde
hráč působí (vztahuje se pouze na jedno dítě)
- slevu 50 % pro v pořadí druhé mladší dítě ze sourozenců aktivních v HK Opava, kteří platí příspěvky
- příspěvky neplatí v pořadí třetí nejmladší dítě ze sourozenců aktivních v HK Opava, kteří platí příspěvky
- při absenci 3 tréninkových týdnů v příslušném měsíci (vynechaných 75 % TJ) – posuzuje se podle dle docházky,
kterou eviduje trenér příslušné kategorie
-u dívek bude výše příspěvku stanovena podle kategorie kde hrají, nikoliv podle ročníků

UPOZORNĚNÍ:
V případě, že platba nebude uhrazena ani v náhradním termínu do 5 kalendářních dní ode dne splatnosti, po
upozornění trenérem příslušné kategorie, může klub přistoupit k dočasnému omezení sportovní činnosti
hráče/hráčky.
Tento informační materiál nahrazuje zasílání faktur jednotlivcům.
Děkujeme Vám za podporu a porozumění.

