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        Ve Strakonicích: 22.03.2015 
 

 
Členské příspěvky TJ Fezko  

 
 

Dovoluji si Vás tímto oznámit, že dne 18.3.2005 VV TJ Fezko Strakonice schválil 
nový systém vybírání a výši členských příspěvku TJ Fezko. Podrobný rozpis je v příloze 
tohoto dopisu. 

 
Oddílové členské příspěvky budou nadále vybírány dle podmínek stanovených 

jednotlivými oddíly. 
 
Od 1.1.2015 vzniká nový oddíl pod názvem „ Všesportovní oddíl TJ Fezko“ v tomto 

oddíle budou registrováni nový členové TJ Fezko, kteří budou mít zájem využívat sportovní 
zařízení TJ Fezko, ale nebudou se specializovat na určitý druh sportu ve stávajících oddílech. 
 
 
 
       F ü g n e r    Marek  
       předseda VV  
       TJ Fezko Strakonice 
 
 
Příloha: 
 - členské příspěvky do TJ FEZKO v roce 2015 
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Členské příspěvky do TJ FEZKO v roce 2015 
 

Povinnost úhrady členských příspěvků do TJ mají všichni registrovaní členové. 
 

do#5#let#věku#včetně 0
6#0#15#let#vč. 500
16#–#18#let#vč. 1000
19#0#60#let#vč.# 2000
61#–#70#let#vč. 500
senioři#starší#70#let 0
žena#na#MD#a#studenti#do#26#let#(potvrzení#o#studiu) 1000
druhý#a#každý#další#rodinný#příslušník 1/2#běžné#sazby#dle.#kateg.
zápisné#nových#členů#(jednorázový#poplatek) 100
vystavení#členského#průkazu#(jednorázový#poplatek) 100
vystavení#náhradního#čipu 250

 
Členské příspěvky zahrnují: 
 

• Využívání sportovního areálu „Na Sádkách“ v hodinách určených pro členy TJ  
• Využívání sportovního areálu „Na Sádkách“ v tréninkových hodinách dle požadavku oddílu 
• Využívání sportovního areálu „Kuželna“ v hodinách určených pro členy TJ 
• Využívání sportovního areálu „Kuželna“ v tréninkových hodinách dle požadavku oddílu  
• Vystavení čipu  

 
Členské příspěvky nezahrnují: 
 

• Využívání hlavního tenisového kurtu (hradí se samostatně cena 70,- Kč/ hod) 
• Využívání sportovního areálu „Na Sádkách“ pro pořádání turnajů mimo rozpis soutěže (hradí oddíl se 

samostatně dle ceníku) 
• Využívání sportovního areálu „Na Sádkách“ pro soukromé akce členů TJ (hradí se samostatně dle 

ceníku) 
• Využívání sportovního areálu „Kuželna“ pro soukromé akce členů TJ (hradí se samostatně dle ceníku) 
• Využívání sportovního areálu „Kuželna“ pro pořádání turnajů mimo rozpis soutěže (hradí oddíl se 

samostatně dle ceníku) 
• Ubytování  

 
Všechny členské příspěvky a poplatky je nutno uhradit následujícím způsobem do 30. 3. příslušného 
kalendářního roku první polovina příspěvku a do 31.7 příslušného kalendářního roku druhá polovina příspěvku a 
to buď hotově v kanceláři TJ, nebo převodem. 
  
Za každý započatý měsíc z prodlení platby se připočítává penále 10% z dlužné částky. 
  
Nebudou-li uhrazeny veškeré dlužné platby do 31.8. příslušného kalendářního roku, bude následovat vyškrtnutí 
neplatiče z řad členů TJ dle Stanov TJ. 
 


