
 Dělnická tělocvičná jednota Hradec Králové – Hradecký klub veslařů 
 

 Členské příspěvky 2009 
 

• Příspěvky jsou vždy stanovovány zvlášť na každý rok a zohledňují nárůst přímých 
nákladů na sport.  

• Členské příspěvky schvaluje valná hromada DTJ-HKV. 
• Pro kalendářní rok 2009 byl základní členský příspěvek stanoven na 2.000,-Kč. 
• Platba členských příspěvků se provádí v hotovosti hospodáři DTJ-HKV nejpozději do 

konce dubna 2009. 
• Pozdní zaplacení příspěvků může být penalizováno poplatkem 200,- Kč. 
• Zkušební doba bez poplatků je stanovena na jeden měsíc, maximálně však na pět 

jednorázových návštěv. Po uplynutí zkušební doby je možné požádat o řádné členství 
v klubu. 

• V případě přijetí nového člena v průběhu kalendářního roku jsou členské příspěvky 
stanoveny jako desetina příspěvku dle kategorie násobena počtem měsíců od nástupu 
do konce kalendářního roku. Do výpočtu se započítává i započatý měsíc.  

• Dosáhne-li člen hraniční věkové kategorie v příslušném kalendářním roce, má právo 
v daném kalendářním roce hradit příspěvky dle původní věkové kategorie. 

• Nad rámec příspěvků je povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin dle pokynů 
správce loděnice. Práce může provádět i pověřený zástupce člena. 

• Neodpracované hodiny jsou penalizovány částkou 100,- Kč/hodina. 
• Ojediněle je možné přivést do loděnice hosty, či rodinné příslušníky a pod řádným 

dohledem jim zapůjčit materiálně technické vybavení klubu. Návštěva hosta není 
zpoplatněna, započítává se však do případné zkušební doby.  

• Nečlen, zájemce o trénování na veslařském trenažéru má možnost navštěvovat       
DTJ-HKV za následujících podmínek: 
1. Zakoupení permanentky – platba vždy předem na příslušné období. 
2. V rozpise bude vyhrazen čas trénování pro nečleny, rezervaci nelze převádět na 
následující období. 
3. Host nebude mít vlastní klíče od areálu DTJ a loděnice, přichází vždy v doprovodu 
člena DTJ-HKV. 

 
 Kategorie  Výše ročních příspěvků  

mládež do 15-ti let, lidé na mateřské dovolené 1.000,- Kč 
mládež do 18-ti let, studenti do 26-ti let,   
aktivní závodníci (min. 3 starty za DTJ-HKV 
v roce 2009) 

1.500,- Kč 

ostatní 2.000,- Kč 
trenažér - permanentka pro nečleny 50,- Kč/hod. 

 
 

předseda DTJ-HKV 
Leoš Heger 

 
Platnost od 30.3.2009 


