Vážení rodiče, členové klubu a sportovní přátelé,
dovolte, abych vás co nejsrdečněji tímto písemně oslovil a zároveň vám sdělil další nezbytné finanční
informace pro nadcházející období soutěžní sezony 2021 - 22.
Na výkonném výboru (dále jen VV) 24. 08. 2021 byla schválena konstrukce a výše členských příspěvků
(dále jen ČP) spolku Florbal Jirkov z.s. pro všechny kategorie. O systému tvorby a výše ČP jste byli v minulosti
seznamovány a bylo Vám toto dáno na vědomí i publikací klubu pro nadcházející sezonu, včetně všech
bonifikací a speciálních odměn pro všechny členy klubu Florbalu Jirkov.
Z těchto ČP jsou hrazeny především tyto náklady klubu: doprava na různé klubové akce, především na
mistrovské turnaje, startovné, kauce, licence a poplatky za soupisky v soutěžích ČF, náklady na pořádání
domácích mistrovských turnajů (hala, rozhodčí, zapisovatel, časomíra, zdravotní služba, pořadatelé,
občerstvení atd.), erární dresy pro všechny kategorie, mantinely pro domácí SH, pořádání klubových
florbalových kempů, příměstských táborů, sportovních dnů, besídek, venkovních společných aktiv s rodiči, další
týmové a tréninkové vybavení pro trenéry a hráče, podíl na fixních nákladech klubu nezbytných k organizaci
činnosti oddílu, mzdy trenérů a asistentů, následné pravidelné vzdělávání trenérů a zvyšování kvalifikací těchto
lidí, odměny pro vedoucí družstev, komerční pronájmy sportovišť a další. S ohledem na tyto všechny uvedené
skutečnosti si bereme za povinnost vás dodatečně detailně obeznámit s dalšími nezbytnými specifikacemi při
hrazení členských příspěvků.
1. Rekapitulace tréninkových jednotek u příslušných kategorií
Přestože máme za sebou již celou třetí tréninkovou sezonu, přesto cítíme potřebu vás pro přehlednost
zevrubně opět informovat o zveřejňování všech informací na našem webu:
http://florbalminers.cz/
http://chcidoflorbaljirkov.cz/
2. Výše, konstrukce a struktura členských příspěvků (dále ČP) spolku
Výše:

Konstrukce a struktura:
doplňují informace ke konstrukci a struktuře ČP

kategorie
družstva

ročník

mini přípravka mladší + 2015

ČP
na sezonu
1.000,- Kč

počet
TH
v měsíci

jednorázový
roční udržovací
poplatek na
sezonu

hráčská
licence

bonifikace = možnost
splácení ČP deseti (v
období 09-06)
pravidelnými měsíčními
platbami

přípravka

2014 + 2013

1.600,- Kč

11

400,- Kč

0,- Kč

60,- Kč

elévové

2012 + 2011

2.200,- Kč

14

400,- Kč

0,- Kč

120,- Kč

mladší žáci

2010 + 2009

3.500,- Kč

16

600,- Kč

0,- Kč

160,- Kč

starší žáci

2008 + 2007

3.500,- Kč

20

800,- Kč

0,- Kč

270,- Kč

dorostenci

2006 + 2005

4.500,- Kč

22

800,- Kč

0,- Kč

270,- Kč

junioři

5.000,- Kč

20

1.000,- Kč

0,- Kč

350,- Kč

2004 + 2003

20

1.000,- Kč

500,- Kč

350,- Kč

dospělí

2002 + starší

6.000,- Kč

16

1.500,- Kč

500,- Kč

400,- Kč

člen - ne hráč

2002 + starší

500,- Kč

0

500,- Kč

0,- Kč

0,- Kč
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3. Období, termíny a splatnosti plateb ČP
ČP na příslušné období, za které se považuje sportovní sezona se začátkem od 1. září a konče 30.
června nadcházejícího kalendářního roku. Při vzniku členství v průběhu sezóny, vstupuje nově registrovaný
člen do systému měsíčních plateb nejbližší splátkou nadcházejícího měsíce, následujícího po datu registrace
nového člena do oddílu. (příklad: hráč je zaregistrován do oddílu v říjnu, celý říjen trénuje zdarma a do systému
plateb ČP je zařazen od listopadu)
Udržovací roční poplatek se platí jednorázově se splatností k 30. září v příslušné soutěžní sezoně. Při
vzniku členství v průběhu sezóny, nově registrovaný člen tento udržovací roční poplatek vždy hradí pouze do
31. prosince. Po tomto termínu již tento poplatek není hrazen (příklad: hráč je zaregistrován do oddílu 12.
prosince a i když je do systému plateb ČP zařazen od ledna, bude muset ještě tento udržovací roční poplatek
uhradit).
Podle výše zmíněné konstrukce a struktury ČP, dle kategorií, a při využití bonifikace splácení se ostatní
pravidelné platby již provádí formou pravidelných měsíčních úhrad, se splatností vždy nejpozději k 20-tému
v měsíci.
Zásadní upozornění:
- bonifikace plateb ČP v měsíčních splátkách neznamená, že pokud např. hráč nechodí na tréninky z důvodu
nemoci apod., že se měsíční splátka o tuto neúčast snižuje, nebo zcela ruší (kalkulace a výpočty ČP na začátku
sezony se stanoví z kompletních nákladů klubu na rok, rozpočítaných pro určitý počet hráčů kategorie na
začátku sezony), v případě dlouhodobého onemocnění je možno podat písemnou žádost o odpuštění ČP, která
se projedná na VV
- bonifikace plateb ČP v měsíčních splátkách neznamená, že pokud se zrušil trénink z jakéhokoliv důvodu, že
se měsíční splátka snižuje, nebo zcela ruší (kalkulace a výpočty ČP na začátku sezony se stanoví z
kompletních nákladů klubu na rok, rozpočítaných pro určitý počet hráčů kategorie na začátku sezony)
- při ukončení členství v průběhu roku, v případě využití bonifikace plateb ČP v měsíčních splátkách, je zbývající
nezaplacená část ČP do konce sezony okamžitě splatná (kalkulace a výpočty ČP na začátku sezony se stanoví
z kompletních nákladů klubu na rok, rozpočítaných pro určitý počet hráčů kategorie na začátku sezony)
- při neplnění povinnostech včasné platby ČP, dle stanovených podmínek, se bude postupovat takto:
- I. upomínka bude hráči či zákonnému zástupci zaslána do 10-tého následujícího měsíce, SMS zprávy
a Emailové zprávy
- II. upomínka bude hráči či zákonnému zástupci zaslána do 20-tého následujícího měsíce, SMS zprávy
a Emailové zprávy
- III. upomínka bude hráči či zákonnému zástupci zaslána poštou písemně do vlastních rukou s dodejkou
do 30-tého následujícího měsíce
- pokud hráč nebo zákonný zástupce ani po těchto výzvách řádně nedoplatí své závazky do konce tohoto
následujícího měsíce, bude hráči do doby srovnání závazků pozastavena činnost na TJ a při soutěžních
utkáních, bude přistoupeno k prvnímu vymáhání a členství hráče ve spolku, dle stanov zaniká
- pokud ovšem hráč nebo zákonný zástupce po těchto výzvách řádně doplatí své závazky, do konce
nadcházejícího měsíce, bude hráč opět zařazen do činnosti na TJ a do soutěžních utkání
- v případě, že hráči či zákonnému zástupci bude v budoucnu opětovně předána další I. upomínka, ruší
se tím bonifikace plateb ČP v měsíčních splátkách a stává se tímto okamžikem celá zbývající část ČP do konce
sezony okamžitě splatná
- v případě, že hráči či zákonnému zástupci byla opakovaně v předcházející sezoně zaslaná I. upomínka
minimálně dvakrát, stal se tímto okamžikem tento člen spolku nenapravitelným a přichází v nové sezoně o
možnost využít bonifikaci plateb ČP v měsíčních splátkách a proto je tato osoba povinna ČP pro nadcházející
sezonu zaplatit jednorázově k 30. září
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4. Bonifikace a speciální odměny při platbách ČP
Klub s ohledem na šetrnost k rodinným rozpočtům a v reakci na složení své členské základny stanovuje
tyto speciální programy ČP:
trénink zdarma – u každého nového člena je měsíc trénování zdarma, toto pravidlo platí pro všechny kategorie
trénink zdarma – vždy v měsíci srpnu se trénuje zdarma, toto pravidlo platí pro všechny kategorie
platba ČP bez udržovacího poplatku v měsíčních splátkách – možno splatit ČP pravidelnými měsíčními
splátkami v období od září do června nadcházejícího kalendářního roku
sourozenci - nedílnou součástí členské mládežnické základny klubu (do kategorie JUN) jsou sourozenci.
Florbal MINERS Jirkov si cení důvěry rodičů a nechce proto více zatěžovat rodinné rozpočty, než je zdrávo a
nezbytně nutno. Pro sezonu stanovujeme rodinný program (i u nevlastních sourozenců bydlících pod jednou
střechou), starší dítě do kategorie JUN normálně platí ČP, dle výše uvedené konstrukce a struktury ČP, mladší
sourozenec je zdarma a další sourozenec platí polovičku stanovených ČP
sociální podpora – s ohledem na situaci spojenou s pandemií Covid 19 je stanoveno, že všem aktivním platícím
hráčům klubu v sezoně 2020 - 21 jsou v nadcházející sezoně 2021 - 22 odpuštěny čtyři pravidelné měsíční
platby příslušných kategorií a to za období září, říjen, listopad a prosinec 2021. Tím dojde ke změně výše
celkového ročního ČP, uvedeného v tabulce (viz. výše)
klubová kompenzace – s ohledem na situaci spojenou s pandemií Covid 19 je rozhodnuto, že každý
zvýhodněný hráč, dle stanovených podmínek sociální podpory, ještě obdrží kompenzační bonus ve výši cca.
dvou plateb ČP a to ve formě klubového oblečení MINERS, dle přiměřené výše částky (štulpny, bavlněné triko,
GIGAelastic triko, bavlněné tepláky, bavlněná mikina)“, výše ČP je brána dle zařazení v kategorii nové sezony.
partner klubu - v případě, že členi či zákonný zástupci zprostředkují pro oddíl partnera formou smlouvy o
sponzorství nebo smlouvy o reklamě v minimální výši dvojnásobku ČP, bude mít v probíhající sezoně odpuštěný
v plné výši ČP
sponzor klubu - v případě, že členi či zákonný zástupci navíc ještě zprostředkují pro oddíl dalšího sponzora,
nad rámec partnera klubu, formou smlouvy o sponzorství nebo smlouvy o reklamě, mají nárok na finanční
odměnu ve výši 25 % (10 % při podpisu smlouvy, 15 % po naběhnutí peněz na účet)
5. Možnosti využití různých podpor pro platby členských příspěvků
zaměstnavatel - v případě vaší potřeby, můžeme na požádání vystavit na platbu ČP daňový doklad, pokud
zákonný zástupce hráče může a bude žádat o proplacení nákladů u zaměstnavatele
zdravotní pojišťovna - pokud zdravotní pojišťovny otevřou podpory sportovních aktivit, můžeme vám taktéž na
požádání vystavit doklad - daňový doklad na platbu za jakoukoli pohybovou mimoškolskou aktivitu, pokud
zákonný zástupce hráče bude žádat tuto ZP o proplacení nákladů s tím spojených
další podpory - zároveň jsme vám samozřejmě připraveni poskytnout jakoukoli součinnost při získávání podpor
od městských (obecních) úřadů na mimoškolské sportovní aktivity
6. Způsob a důležité údaje při platbách členských příspěvků
ČP jsou hrazeny bezhotovostní formou na účet klubu. Ve výjimečných případech může být platba ČP
provedena členovi VV klubu hotově oproti stvrzence.
Název banky:
Bankovní účet:
Variabilní symbol:
Poznámka pro příjemce:
Kontaktní osoba:
Kontakt:

Fio banka, a.s. – pobočka Chomutov
2301015408/2010
rodného čísla hráče bez lomítka
Příjmení - příspěvky
pan Martin Košťálek
MT: + 420 602 415 823, mail: kostalek@florbalminers.cz
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