
                                                                                                                                                    
 

 

TJ Svitavy – oddíl volejbalu                                                           www.volleyball.svitavy.cz 

Směrnice volejbalového oddílu č. 1/2012 

 
Členství ve volejbalovém oddílu TJ Svitavy -  

členské a oddílové příspěvky 
 

1/ Členské příspěvky - TJ Svitavy: 
- Jsou stanoveny na jeden kalendářní rok, v celé výši jsou příjmem TJ 

- Výši čl. příspěvků schvaluje valná hromada TJ Svitavy 

- Zahrnují právo využívat sportoviště, úrazové pojištění, využívat služby ekonomky TJ, ...… 

 

1.1 Výše členských příspěvků - TJ Svitavy: 
- žactvo a dorost do 18 let 300,- Kč (v roce, kdy dosáhne 18 let = 300,- Kč) 

- dospělí    500,- Kč  

 

1.2 Termíny úhrady členských příspěvků:  
- úhrada jednorázová, tj. na celý kalendářní rok: do 31.3. běžného roku 

- úhrada na jednotlivá pololetí: 1. pololetí do 31.3. běžného roku 

2. pololetí do 31.10. běžného roku 

 

2/ Oddílové příspěvky  - Volejbalový oddíl TJ Svitavy: 
- Jsou stanoveny na jeden kalendářní rok 

- Výši oddílového příspěvku schvaluje členská schůze členů oddílu (koná se min. 1x za 2 roky) 

- Slouží k částečné úhradě činnosti volejbalového oddílu 

- Současná výše oddílových příspěvků schválena členskou schůzí dne 25.2.2011 

 

2.1 Výše oddílových příspěvků: 
- školní přípravky, oddílové přípravky 300,- Kč   

- ml. a st. žactvo, dorost (KTI a JŘI)  400,- Kč  

- dospělí     500,- Kč   

- příklad - rok 2012: 300,- (narození 2002 a mladší)  

400,- (narození 2001 – 1994) 

    500,- (narození 1993 a starší)  

 

2.2 Termíny úhrady oddílových příspěvků: 
- úhrada jednorázová, tj. na celý kalendářní rok: do 31.10. běžného roku 

- úhrada na jednotlivá pololetí: 1. pololetí do 31.03. běžného roku 

2. pololetí do 31.10. běžného roku 

 

3/ Vybírání členských a oddílových příspěvků 
- v jednotlivých družstvech a tréninkových skupinách vybírají trenéři, nebo vedoucí týmů 

- za oddíl zpracují seznamy a odvedou peníze hospodářce TJ Svitavy pověření členové   

hospodářské komise  oddílu 

 

 

Směrnice schválena výborem oddílu dne 4.1.2012. 
 

 

Ve Svitavách 4. ledna 2012      Zpracovala: Marcela Sezemská 


