V Jeseníku 7.4.2020
Vážení členové TKJ,
dovolte, abychom Vás všechny srdečně pozdravili po zimní přestávce a napsali Vám
pár informací k zahájení letošní sezony, která sice začíná s rouškou na tváři, ale s
chutí jít si už konečně zahrát ten náš tenis.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
V letošním roce proveďte úhradu členských příspěvků v první vlně již do tohoto
čtvrtka 9.4.2020,a to převodem na účet. Doplatek budete moci uhradit až do
1.6.2020 (samozřejmě tento den nejpozději s připsáním na níže uvedený účet TK
Jeseník).
Číslo účtu:
2400913334 / 2010
Variabilní symbol:
prvních 6 míst rodného čísla
Zpráva pro příjemce:Příjmení Jméno člena (ne kdo platil)

Ceník pro první vlnu:
Členský příspěvek:

200 Kč (nebo můžete zaplatit rovnou celou částku dle ceníku)

Udržovací příspěvek: 500 Kč
POZOR!! Všichni členové musí zaplatit v první vlně stanovenou částku pouze
převodem na účet klubu!!
Proč jsme se rozhodli k tomuto kroku?
1. Potřebujeme okamžitou zpětnou vazbu, kdo chce letos být aktivním členem,
se kterým můžeme počítat při brigádách a v neposlední řadě také s
předpokládanou celkovou částkou do rozpočtu.
2. V této koronavirusové době chceme členům vyjít vstříc a odložili jsme
doplatek členského příspěvku na pozdější dobu.
BRIGÁDY
V letošním roce jsou brigády pro všechny členy povinné bez výjimky. Brigády
nebude možné si zaplatit, pouze je může za Vás odpracovat jiný člen klubu. Nejsou
stanoveny povinné hodiny, ale bude přidělen úkol jednotlivci nebo skupině, která
předá hotovou práci (příprava kurtu, úklid boudy, úklid listí, trávy, oprava zařízení,
uložení dlaždic apod.) Jako spolek musíme dbát na dodržování vládních nařízení, a
proto brigády se musí naplánovat na etapy. Očekávejte e-mail, kde Vám bude
předložen harmonogram prací letošních brigád s bližšími informacemi.

ČLENSKÁ SCHŮZE
Předpokládáme, že členskou schůzi svoláme v měsíci červnu, kdy již bude asi
celostátní situace uklidněná, my budeme mít zaplacené všechny členské příspěvky a
kurty budou zalité sluncem.

Bližší informace se dozvíte na stránkách http://www.tenis-jesenik.cz .
S pozdravem
Výbor Tenisového klubu Jeseník, z.s.

