Podrobnosti platby členských příspěvků pro r. 2019
Členské příspěvky za rok 2019 se hradí bankovním převodem na č. účtu DTJ-HK
1080576329/0800 u České spořitelny, a.s. a jejich splatnost je do konce března tr. Do zprávy
pro příjemce uveďte: veslování-jméno. Rodiče dětí prosím, aby uvedli jméno člena, za
kterého příspěvek hradí.

Roční příspěvky
 2 000,-Kč
o dospělí bez nároku na slevu
 1 000,-Kč
o mládež do 18let
o studenti do 26let nebo členové klubu na mateřské či rodičovské dovolené
(postačuje, když příslušné kritérium existovalo alespoň do 1.1.2019 včetně)
o dospělí, kteří v r. 2018 startovali nejméně 3x na závodech za HKV nebo
odpracovali min. 10 hod práce s mládeží jako asistenti trenéra
o dospělí, kteří opracovali pro klub mimořádné brigádnické hodiny nad 10
povinných brigádnických hodin (příspěvek lze snížit o 100,-Kč za každou
takto odpracovanou hodinu
(výše uvedené slevy se nekumulují).
 500,- Kč
o členové, kteří v r. 2018 pro klub zajistili dar v hodnotě větší než pětinásobek
členského příspěvku
o členové, kteří v r. 2018 zastávali funkci člena výboru nebo se na základě
dohody s vedením klubu pravidelně věnují trénování mládeže
Pozn.: v r. 2018 mohly být příspěvky odpouštěny úplně, tč. však každý člen musí být zapsán
v rejstříku sportovců a ve věku 23+ musí platit čl. příspěvek minimálně 500,-Kč.

Získání členství během roku
Při získání členství až během roku se postupuje následovně
 při nástupu do konce března se platí plný roční příspěvek
 počínaje nástupem od dubna se příspěvek každým měsícem snižuje o 1/10.
Příklad (dospělý): březen 2000,- Kč, duben 1 800,-, květen 1 600,-…, prosinec 200,-).

Žádost předsedy klubu
1. Pokud jako dospělý 18+ platíte nižší příspěvek než 2000,-Kč, pošlete prosím stručný
mail na heger.leos@centrum.cz se zdůvodněním (např.: student, mateřská dovolená,
platba za část roku od …, započtení mimořádných aktivit apod.). Klub eviduje
mimořádné dary, účast na závodech nebo datum vzniku členství v klubu, o studentech,
brigádách a účasti na trénincích mládeže se však záznamy nevedou.
2. Za každou neodpracovanou hodinu z 10 povinných brigádnických hodin v roce 2018
by měl člen zaplatit kompenzaci 100,-Kč za chybějící hodinu. Protože klub od svého
založení fungoval na bázi nadšení a dobrovolnosti, finanční kompenzace se nikdy
nevymáhaly.
3. Věřím, že podobná velkorysost se objeví naopak při zvažování, jak vysoký členský
poplatek zaplatíte nyní. V tomto směru nebude movitějším členům vedení klubu činit
žádné překážky.
--------------------------------Úplné znění směrnice směrnice HKV „Členské příspěvky 2018“ viz
http://veslovani.dtjhk.cz/clen.php

