V Jeseníku 13. 4. 2021
Vážení členové TKJ,
dovolte, abychom Vás všechny srdečně pozdravili po zimní přestávce a napsali Vám
pár informací k zahájení letošní sezony, která sice začíná stále s rouškou na tváři,
ale s chutí jít si už konečně zahrát tenis.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
V letošním roce proveďte úhradu členských příspěvků do konce měsíce DUBNA.
Platby přijímáme pouze převodem na účet, jednorázově v plné výši.
Kdo bude požadovat potvrzení pro pojišťovnu, bude mu mailem zaslán opis z banky
jako doklad o zaplacení. Připomínám, že platba musí být uhrazena za každého
člena jednotlivě. To platí také u Rodinného členství...zde uvedete do zprávy pro
příjemce za jméno člena do uvozovek “rodina”.
Číslo účtu:
2400913334 / 2010
Variabilní symbol:
prvních 6 míst rodného čísla
Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno /“+ Rodina”/

Ceník:
Členské příspěvky:
2200 Kč - dospělí 18-65 let
1600 Kč - děti a dorost do 18 let, studenti do 26 let
1100 Kč - důchodci 65+
Rodinné členství:
1.
2.
3.
4.

Rodiče + 1 dítě = 5600 Kč
Rodiče + 2 děti = 6400 Kč, každé další dítě + 800 Kč
Samoživitel/ka + 1 dítě = 3400 Kč
Samoživitel/ka + 2 děti = 4200 Kč, každé další dítě + 800 Kč

Pozn.:
Rodiče /Otec + Matka/, Prarodiče /Děda + Babička/ (100% => 4400 Kč)
a) + 1. dítě (75% => +1200 Kč)
b) + 2. dítě (50% => 800 Kč) a každé další dítě 50% => 800 Kč.
Udržovací příspěvek:
500 Kč - jednorázový celoroční poplatek (předpokládá se , že člen má zdravotní
překážky, pro které nebude moci v sezoně hrát)

POZOR!! Všichni členové musí zaplatit celou stanovenou částku pouze převodem
na účet klubu!!
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!
Očekávejte e-mail, kde Vám bude předložen harmonogram prací letošních brigád
s bližšími informacemi.
ČLENSKÁ SCHŮZE
Předpokládáme, že členskou schůzi svoláme na přelomu měsíce května a června,
kdy již bude asi celostátní situace uklidněná, my budeme mít zaplacené všechny
členské příspěvky a kurty budou zalité sluncem.

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

