
Vážení členové klubu, 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

 

Výkonný výbor na svém zasedání dne 27. června rozhodl o nové výši členských příspěvků (ČP) platnou na 

nadcházející sezonu (září 2022 – červen 2023). S ohledem na situaci v oblasti zvyšování cen (energie, služby), které se u 

nás promítnou zejména do cen za pronájmy sportovišť a s  ohledem na předpokládané snižován dotací ze strany jejich 

poskytovatelů, musel klub bohužel přistoupit na zvýšení ČP tak, aby udržel stávající rozsah svých činností. Chceme 

zdůraznit, že se v dosavadní historii klubu jedná o první zvýšení ČP. Nová výše ČP se nijak nedotkne schválených benefitů, 

jak vyplývá z níže přiložené informace. Porovnáním ČP s podobnými sportovními kluby v regionu Chomutov-Jirkov jsme i 

po úpravě ČP zhruba o 1/3 levnější. 

Věříme, že rozhodnutí výkonného výboru, která nás netěší, pochopíte a budete nadále pevnou součástí našeho klubu. 

A. Výše ČP na sezonu 2022/2023 dle kategorií: 

(tabulka výše ČP dle kategorie) 

B. Platební podmínky hrazení ČP: 

ČP lze hradit takto: 

a) Jednorázovou platbou celé výše ČP splatnou do 30. 09. 2022 (povinná u člena, který není hráč) 

nebo 

b) deseti pravidelnými měsíčními splátkami (září 2022 – červen 2023) ve výši uvedené v přiložené tabulce splatnými vždy 

nejpozději do 20. dne příslušného měsíce. 

(V případě prodlení se splátkou bude plátce nejprve vyzván SMS zprávou zaslanou na mobilní tel. číslo vedené v evidenci 

klubu k zaplacení v náhradní lhůtě. Pokud ani v této lhůtě nebude zaplaceno, ztrácí plátce výhodu splátek a celý zbytek 

nezaplaceného ČP se stává splatným najednou ve lhůtě stanovené v písemné výzvě doručené plátci na adresu vedenou 

v evidenci klubu). 

„Upozornění“:  V případě, že si člen (zákonný zástupce člena) zvolil platbu ČP ve splátkách, je přesto povinen uhradit 

(resp. doplatit) celou výši stanoveného ČP i v případě, že ukončí své členství v průběhu sezony. Jedná se o závazek vůči 

klubu, který je nutný vypořádat ke dni ukončení členství dle čl. IV., písm. C) bod 2. Stanov klubu. 

c) Platby ČP poukazovat na účet spolku č. 2301015408/2010, variabilní symbol – rodné číslo hráče bez lomítka a do 

poznámky pro příjemce uvést příjmení, příspěvky. 

(viz. tabulka dle kategorii) 

C. Bonifikace: 

a) srpen zdarma – cyklus pravidelných tréninků zahajují jednotlivé kategorie již v srpnu, za který se ale neplatí pravidelná 

měsíční splátka ČP, 

b) první měsíc členství zdarma – nový člen začne platit měsíční splátku ČP až prvním dnem měsíce následujícího po vstupu 

do spolku.  

c) mladší sourozenec zdarma – v případě, že členy klubu jsou sourozenci, mladší sourozenec ČP  

neplatí, 

d) získej „kamaráda“ – pokud stávající člen získá pro členství v klubu svého kamaráda, který jej v přihlášce označí, a tento 

kamarád bude členem klubu do konce příslušné sezony a současně bude po tuto dobu řádně platit ČP, tak v nadcházející 

sezoně získá člen, který kamaráda získal bonifikaci ve výši ½ výše ČP na další sezonu, samozřejmě za podmínky, že i on 

bude po celou sezonu řádně hradit ČP, 

Úprava výše ČP klubu umožní: 

a) pořádání specializovaných tréninků (např. brankářů) nad rámec běžných tréninků, 

b) hrazení veškerých zvýšených poplatků v rámci akcí Českého florbalu (školení, semináře, poplatky za soutěže atd.), 

c) zkvalitnění tréninků (každá kategorie bude mít svého trenéra, asistenta a vedoucího družstva), 

d) hradit náklady za licence hráčů kategorií junioři, muži (dříve hradili sami hráči), 

e) zvýšení počtu tréninků všech kategorií (v závislosti na kapacitách sportovišť). 

 

Výše uvedené informace budou rovněž zveřejněny na webových stránkách klubu a připravované brožuře klubu na sezonu 

2022/2023. Věnujte jim proto náležitou pozornost, aby se předešlo případně vzniklým nejasnostem. 


