Členské příspěvky VK Olomouc
na rok 2020 - schválené
1. Členové VK Olomouc: 4.000,- Kč/rok
(aktivní členové, závodníci)
-

možno platit ve dvou splátkách (2x 2.000,-Kč) do 31. 3. a do 30. 6.
poplatek za závody: 150,- Kč/den max. 500,-/závod(startovné, dopravné lodí a osob,
standartní ubytování), u zahraničních závodů a nadstandartního ubytování určí výši
příspěvku výbor.

2. Členové VK Olomouc: 4.000,- Kč/rok
(veteráni – využívající zařízení)
- možno platit ve dvou splátkách (2x 2.000,-Kč) do 31. 3. a do 30. 6.
náklady na závody ve vlastní režii (doprava, startovné, ubytování, ad.)

3. Členové výboru, trenéři a neaktivní členové: 500,- Kč/rok
Přípravka: 100,- Kč/rok
-

nutno zaplatit najednou do 31. 3.
přípravka a neaktivní členové bez nároků na šatní skříňku

4. Fotbalisti 1.500,- Kč/rok
-

nutno zaplatit najednou do 31. 3.
bez nároků na šatní skříňku

Dodržování splatnosti členských příspěvků:
Sportovec (člen VK Olomouc), který nebude mít do stanoveného termínu zaplacené
příspěvky, nebude vpuštěn do prostor VK Olomouc, nezúčastní se závodů, tréninků ani
soustředění. Dohled nad včasným zaplacením příspěvků spadá výhradně do kompetence
určených trenérů kategorií, výbor má zde funkci informační.
Členové VK Olomouc, kteří se zúčastní soustředění, musí mít příspěvky zaplaceny min. 5 dnů
před odjezdem.
Členské příspěvky VK Olomouc za rok 2020 se vybírají dle schválených stanov a jsou závazné
pro všechny členy VK Olomouc s platností od jejich schválení členskou schůzí.
Jedinou výjimkou jsou: čestní členové VK Olomouc
Pouze u nových členů VK Olomouc budou vybírány příspěvky dle stanov článek VIII. bod 3.
a to adekvátní částí v poměru 1/12 příslušných ročních příspěvků a násobeno počtem měsíců
ode dne přihlášení (vč. započatého měsíce).
K povinné platbě členských příspěvků je i povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin pro
VK Olomouc.
Placení příspěvků členů klubu je možné také bezhotovostním převodem přímo na bankovní účet VK
Olomouc:

č. účtu: 377 932 043/ 0300

ČSOB pobočka Olomouc

do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení !!
Za výbor VK Martin Dostál v.r.

