T. J. Sokol Písek
florbalový oddíl
Tyršova 395/3
397 01 Písek

Členské příspěvky v sezoně 2017/18
1.) Výše členských příspěvků
Ročník
narození

Pořadatel.
(30.9.2017)

Příspěvky
(30.9.2017)

Doprava
(30.9.2017)

1998 a starší 1000
3200
1998 a starší 1000
1800
1998 a starší 1000
2500
1999 – 2000 1000
3200
2000
2001 – 2002 1000
3200
2000
2001 – 2002 1000
2500
2000
2003 – 2004
3200
2000
2005 – 2006
3500
1200
2007 – 2008
2500
1200
2009 - 2010
2500
1200
V závorkách jsou uvedeny termíny placení

Pololetně (Přísp. + Dop.)
(30.9.2017/15.1.2018)

Poznámka

Kategorie

1650/1650
950/950
1300/1300
2650/2650
2650/2650
2300/2300
2650/2650
2400/2400
1900/1900
1900/1900

Bez FIS
Bez FIS
Bez FIS
S licencí FIS
S licencí FIS
S licencí FIS
S licencí FIS
S licencí FIS
S licencí FIS
S licencí FIS

Muži A
Muži B
Ženy
Junioři
Dorostenci
Dorostenky
Starší žáci
Mladší žáci
Elévové
Přípravka

* Junioři a juniorky mají v příspěvku započítán poplatek FIS 500,-kč. Po zaplacení alespoň poloviny příspěvku oddíl uhradí
licenci FIS.
2.) FIS – Muži a Ženy
a. Licenci v systému FIS si hradí samostatně pouze muži a ženy
b. Ten kdo zapomněl heslo, nebo bude mít problém se zaplacením licence, se může obrátit na oddíl,
který se zaplacením licence pomůže
3.) Způsob placení
a. Převodem z účtu nebo vklad na účet
2000976790
/
2010 Fio Banka
VS: Rodné číslo hráče bez lomítka (8501291559)

b. Hotovost
Zaplaťte pokud možno vedoucímu svého družstva nebo kterémukoliv vedoucímu. Požadujte doklad
o zaplacení! Pro rychlejší zařazení na seznam a soupisku FIS pošlete nascenovaný doklad na email
sekretar@fbcpisek.cz
4.) Systém pořádání
-

-

Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky zaplatí před sezónou poplatek. Pořadatelé na turnajích
budou placeni z těchto poplatků (odměna 1 000 Kč/osobu/pořadatelský den, odměna pro pořadatele s již
splněnou pořadatelskou činností 500 Kč/osobu/pořadatelský den). V případě splnění pořadatelské činnosti
je tedy poplatek vrácený v plné výši.
Na webových stránkách bude vyvěšen rozpis turnajů, na které se lze přihlásit jako pořadatel
Přednostní právo na pořádání budou mít ti hráči, kteří nebudou mít doposud splněnou pořadatelskou
činnost
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-
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Po neobsazení všech pořadatelských činností, bude místo placeného pořadatele nabídnuto hráčům s již
splněnou povinností a mladším kategoriím (týden před turnajem budou volná místa nabízena k obsazení)
Zajištění pořadatelů: rezervace a seznam – Lucie Predajňová, lpredajn@seznam.cz
Způsob placení je stejný jako u členských příspěvků, částky se sčítají
Rezervaci lze provést až po zaplacení poplatku

5.) Slevy
-

Sleva pro sourozence je 300kč. První sourozenec zaplatí plný členský příspěvek, druhý sourozenec má
příspěvek o 300kč nižší. Slevu lze uplatnit pouze jednou za sezonu. (nelze uplatnit dvakrát při pololetních
platbách)

6.) Přístup
a. Na trénink budou mít přístup pouze hráči, kteří zaplatili členské příspěvky. Na webových stránkách
bude aktualizovaný seznam členů se zaplacenými členskými příspěvky.
b. Pro nastoupení do soutěžního utkání je nutné mít zaplacenou licenci v systému FIS a zaplatit celý
nebo poloviční členský příspěvek a mít zaplacený poplatek. Teprve po zaplacení budete zařazeni na
soupisku!
Kdo nezaplatí, nehraje!
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