FBS Olomouc, z. s.
Pravidla pro placení členských příspěvků FBS Olomouc, z. s.
od 1. 9. 2018
Členské příspěvky jsou vybírány 2x ročně (září + leden) a jsou stanoveny takto:
2.500,- Kč/sezóna

minipřípravka

1.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
1.500,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

přípravka, elévové/ky, začínající hráči

5.000,- Kč/sezóna

ml.+st. žáci/kyně, dorostenci/ky, junioři/ky, muži A,B

6.500,- Kč/sezóna

extraliga*

2.000,- Kč/sezóna

2.500,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
2.500,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny

3.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
3.500,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny

2.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

35.000,- Kč/sezóna

veteráni, muži C, ženy B**

35.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

Poznámka: pokud hráč nastoupí během roku, tak platí za každý započatý měsíc, v období záříčerven, 1/10 z celkové částky v jeho kategorii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* sleva pro hráčky hrající nejvyšší soutěž
** sleva pro dané týmy, které nemá žádný trénink hrazený klubem a hradí jen náklady na soutěž.

Specifické symboly:
název týmu

název týmu

název týmu

název týmu

ženy A

201101

muži A

101101

ženy B

201201

muži B

101201

juniorky

202101

muži C

101301

dorostenky

203101

junioři

102101

starší žákyně

204101

dorostenci

103101

mladší žákyně

205101

starší žáci

104101

elévky

206101

mladší žáci

105101

přípravka

207101

elevové

106101

minipřípravka

208101

přípravka

107101

začínající hráči

108101

Podklady k platbě:
Číslo účtu: 2401100335/2010
VS: Vaše rodné číslo bez lomítka
SS: specifický symbol dle výše uvedené tabulky
Poznámka: Příjmení a jméno hráče

FBS Olomouc, z. s., Sukova 4, 77900 Olomouc, tel.: +420 605 120 453, e-mail: sekretar@fbsolomouc.cz, internet: www.fbsolomouc.cz
IČ: 26548798, DIČ: CZ26548798, bankovní spojení: 176663289/0300
1
2
3
4

FBS Olomouc, z. s.
Slevy z placení členských příspěvků
1. Sleva 500,- Kč za jednorázovou platbu
Tato sleva je uplatněna případě zaplacení celkové výše příspěvků v jedné splátce (do
30. 9.).
2. Sourozenecká sleva 50%
Tato sleva platí pro druhého, popř. dalšího sourozence hráče, který je již členem
klubu. V případě, že sourozenci platí rozdílnou výši příspěvků je sleva uplatněna vždy
z nižší částky.
3. Sleva pro brankaře 50%
Tuto slevu může uplatnit brankář, který doloží vedení klubu pokladní doklad o nákupu
brankařské výstroje min. ve výši 2.000,- Kč v dané sezóně.
4. Sleva pro hráče/trenéra (jedna splátka)
V případě že aktivní hráč je zároveň trenérem nebo asistentem trenéra u některého
týmu FBS Olomouc, má nárok na slevu z placení členských příspěvků. Platí jen jednu
splátku, a to na začátku sezóny v září ve výši 3.000,- Kč.
5. Vratka v případě zranění nebo dlouhodobé nemoci
V případě, že se hráč z důvodu dlouhodobého zranění nebo nemoci (min. 2 měsíce),
nemůže zúčastňovat tréninku a soutěžních utkání, má možnost požádat vedení klubu
o vrácení poměrné části již zaplacených členských příspěvků. Žádost podává ve
spolupráci se svým trenérem emailem na sekretáře klubu.
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