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PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ 

Číslo účtu : 1722662369/0800 

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, měsíc za který je poslána platba. 

Platbu zasílejte vždy na začátku měsíce za daný měsíc, maximálně do 15. dne v měsíci. 

V žádném případě NE ZPĚTNĚ!!!  

 

Výňatek z „Pravidel hospodaření Kraso klubu Havířov na sezónu 2019/2020“. 

( kompletní pravidla jsou umístěny na webových stránkách a v šatně KK na nástěnce) 

 Výše měsíčních členských příspěvků je od 1.5.2019  stanovena následovně: 

Skupina  A             1 800,- Kč (měsíčně), všechny ledy + 4x TV 

Skupina  B             1 500,- Kč (měsíčně), 4x led + 4x TV 

Skupina  C                                     1 200,- Kč (měsíčně), 3x led + gymnast, balet 

Přípravka               900,- Kč (měsíčně), 2x led + 1x TV

 Tříměsíční kurz přípravky          1 800,- Kč (3 měsíce), stejně jako přípravka 

- kurz lze využít pouze 1x, pak se pokračuje v přípravce (domluva s trenérem) 

 Výše měsíčního příspěvku se snižuje u dítěte, jehož sourozenec trénuje ve stejné, 

nebo vyšší tréninkové skupině, a to o polovinu měsíčního poplatku. 

 Měsíční členský příspěvek je vratný pouze v případě, že aktivní člen Kraso klubu 

Havířov se neúčastní žádné tréninkové hodiny v daném měsíci.                                                                                                                                                                       

 Měsíční členské příspěvky aktivních sportovců klubu se snižují v průběhu letní 

přípravy, a to o polovinu měsíčního příspěvku tj. 4,5,6 a 7 měsíc daného roku. 

Polovina  měsíčního příspěvku pro měsíc duben daného roku platí pouze v případě, 

že tento měsíc nebude žádný trénink na ledové ploše.                                                                                                                                                                                                     

 Měsíční členské příspěvky aktivních sportovců Kraso klubu Havířov zasílejte na 

účet klubu do 15-tého dne v měsíci. Příspěvek lze po dohodě s pokladníkem klubu 

zaplatit v hotovosti. U nových členů  v přípravce, budou členské příspěvky vybírány 

při druhé účasti na tréninku, nebo mohou být zaslány na účet klubu viz. výše. 

Trenér přípravky nahlásí jména nových členů (dětí) pokladníkovi a předsedovi. 

 Roční příspěvky členů Kraso klubu Havířov se vybírají jednou ročně, a to ve výši 

100  Kč/dítě  a  500 Kč/rodič. Členové kurzu přípravky platí pouze 100 Kč/dítě a 

100 Kč/rodič. Roční příspěvky se nekrátí dle počtu odtrénovaných měsíců v roce!! 

Tyto členské příspěvky zasílejte na účet klubu. Příspěvek lze po dohodě s 

pokladníkem klubu zaplatit v hotovosti. V případě, že členy klubu jsou oba rodiče, 

budou roční členské příspěvky vybrány pouze za jednoho z rodičů. Roční 

příspěvek musí být uhrazen nejpozději do konce ledna daného roku.           

                                                              


