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Zásady pro financování sportovní činnosti členů a aktivit členů ve prospěch TJ






„Organizační“ členský příspěvek:

Děti do 6 let včetně:
0,- Kč

7 - 18 let včetně
100,- Kč

19 - 70 let včetně
500,- Kč

Nad 70 let
0,- Kč
(uvedené číslo platí pro věk dosažený v daném roce; členský příspěvek bude automaticky srážen z osobního účtu; částka se objeví ve
výpisu osobního účtu na samostatném řádku; v roce vstupu do TJ se neplatí)
„Sportovní“ členský příspěvek – zůstává beze změny. (Informační výpis: Výše tohoto členského příspěvku je dána náklady
na sportovní aktivity člena, které byly hrazeny prostřednictvím TJ. Splatnost tohoto příspěvku je do konce kalendářního roku.)

Příspěvek na sportovní přípravu



(získané prostředky slouží k částečnému uhrazení nákladů spojených se zajištěním tréninků – pronájem tělocvičny; odměna trenérovi,
asistentům trenéra; náklady na přípravu map pro trénink; nákup materiálu nutného pro zajištění tréninků apod.; částka se objeví ve
výpisu osobního účtu; bude vybírána i od nečlenů TJ zúčastňujících se tréninků TJ).
Využití přípravy v tělocvičně (určeno pro mládež) a na mapových trénincích: 500,- Kč / osoba / polovina

roku
(Osoba = 7 – 18 let; polovina roku = leden-červen nebo září-prosinec; automatické zatížení na osobním účtu; rodič přítomný na
tréninku neplatí; předpokládá se automaticky účast na mapovém tréninku)



Účast na mapovém tréninku:

30,- Kč / osoba

(kdokoliv kdo se zúčastní mapového tréninku)



Vstupní členský příspěvek (zápisné; platí se v hotovosti)

300,- Kč
dospělá osoba s dětmi do 15 let (podle pravidel pro členství v TJ nelze přijímat za členy TJ děti do 15 let
bez rodiče – zejména z důvodů zajištění mapové přípravy)




600,- Kč
ostatní
Pro uvedené druhy příjmů jsou stanoveny tyto podíly pro příspěvek do osobního účtu člena:

Sponzorský dar na sportovní činnost
100 % na osobní účet (viz. bod. 2.1.1. f – Zásady hospodaření TJ)

Zajištění partnera s finančním příspěvkem 20 % na osobní účet; 80 % na účet TJ (viz. bod. 2.1.1. d –
Zásady hospodaření TJ)
(částky se objeví ve výpisu osobního účtu na samostatném řádku)






Pro účast na hromadných akcích organizovaných TJ (soustředění apod.) bude nutno mít na osobním účtu
prostředky, které budou krýt náklady na účast. Jinak nebude přihláška na akci přijata.
Nebude se počítat příspěvek na pitný režim, stravné při účasti na soutěžích.
Při použití vlastního osobního auta bude účtována částka 1,00 Kč / km / přepravovaná osoba. Při
přeúčtování mezi členy poloviční částka.
Při použití vlastního osobního auta při přípravě a organizaci akce TJ bude počítáno s částkou částka 4,00
Kč/km. Při přepravě materiálu, při použití přívěsu, na akci zvýšenou o 0,15 %.
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