Příspěvky na rok 2020 T.J. Sokol Nasavrky
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 28. 2. 2020. Členské příspěvky se skládají z poplatku
za členskou známku České obce sokolské (ČOS) a spolkového příspěvku Tělocvičné jednoty Sokol
Nasavrky. Výše členské známky na rok 2020 zůstává stejná, tedy pro děti a seniory 200,- Kč, pro dospělé
500,- Kč.

Děti, mládež do 18 let (r. 2002 a ml.)
Dospělí – cvičící
Dospělí – necvičící/ženy na MD/studenti
Důchodci nad 65 let (r. 1955 a starší)
Důchodci nad 65 let – necvičící
Aktivní cvičitelé a činovníci

Členský příspěvek
ČOS – známka
200,500,500,200,200,500,-

Spolkový
příspěvek
200,200,200,-

Celkem
Kč
400,700,500,400,200,500,-

Pokud člen zaplatí do 28. 2. 2020 bude mu vystaveno potvrzení o platbě (pro pojišťovny) a předáno
na valné hromadě, případně na výborové schůzi v dubnu 2020.
Vstoupí-li nový člen do T. J. od 1.1. do 30.6. daného roku, zaplatí příspěvky v plné výši. Vstoupí-li do
T.J. v druhém pololetí, zaplatí jen členskou známku (200,- nebo 500,-Kč).
Po zaplacení členského příspěvku budou známky členům vydány na valné hromadě T.J, případně cvičiteli.
Novým členům bude legitimace vystavena při výborové schůzi (každá první středa v měsíci od 18:00
v klubovně sokolovny – ne v červenci a v srpnu).
Upozorňujeme, že bez vylepených známek a fotografie člena je průkaz NEPLATNÝ.
Platební instrukce:
A) bankovním převodem – preferovaná platba
Přes účet T. J. Sokol Nasavrky 1143012329/0800 vedený u České spořitelny.
Identifikační znaky platby:
1. Variabilní symbol: Uveďte jako variabilní symbol datum narození člena ve formátu DDMMRR
(např. 05032011 – datum narození 5. března 2011)
2. Zpráva pro příjemce: Uveďte jméno a příjmení člena (uvádějte jméno člena, za kterého je
poukazována platba, nikoliv jméno osoby provádějící platbu!)
Příklad platebního příkazu k úhradě:
M. Vonásková platí příspěvek ve výši 700 Kč za svého syna Karla Vonáska (nar. 5.3.2000)
Příkaz k úhradě bude vypadat:

Účet k úhradě:

1143012329/0800

Částka:

700 Kč

Variabilní symbol:

05032000

Zpráva pro příjemce

KAREL VONASEK

Uhraďte do:

28.2.2019

B) hotově
Osobně na výborové schůzi, případně přes cvičitele.
Pozn.:

1. „Hodinové“ platby: jednorázová platba nečlena T.J. na cvičební hodině: 50,- Kč
Cykling: člen T.J. 50,- Kč, nečlen 70,- Kč Posilovna: člen T.J. 20,-, nečlen 50,- Kč
Tančírna: 50,- Kč taneční pár
2. Člen jiné T.J.: po kontrole členských příspěvků, platí pouze spolkový příspěvek.
3. Oddíl florbalu: pololetní platby, 3 skupiny (podle věku a zapojení do tréninků a zápasů) –
400,- Kč, 600,- Kč, 800,- Kč (podrobné info podá případně trenérka P.Pánková.)
www.sokol-nasavrky.wz.cz, nasavrky@sokol.eu, www.facebook.com/sokol.nasavrky

