Členské příspěvky na rok 2018
Vážení členové fotbalového oddílu, vážení rodiče!
Po pečlivém zvážení finanční situace našeho klubu se výbor FO TJ Košutka Plzeň rozhodl, že
členské příspěvky na kalendářní rok 2018 stanoví ve výši 4.000,- Kč. Tato částka již
obsahuje i poplatek za člena FAČR.
Fotbalový oddíl má 2 plnohodnotné travnaté hrací plochy, 6 šaten, sklady pro tréninkové
pomůcky, bufet a pořád se zvelebující zázemí klubu. Neustále se rozrůstáme a cílem je udržet
tento trend i nadále a všem našim členům poskytnou co nejkvalitnější zázemí.
Z vybrané částky jsou hrazeny energie, údržba, sportovní materiál, rozhodčí, autobusy,
poplatky FAČR, tělocvičny, startovné, svoz odpadu atd. Jediným placeným členem oddílu je
správce (pouze na částečný úvazek). Ostatní svoji činnost dělají zcela zdarma (výbor +
trenéři) ve svém volném čase. Tím chceme umožnit zapojení se co nejširšímu spektru
aktivních zájemců o fotbal, hlavně dětí.
Příspěvky je možné platit těmito formami:
1) jednorázová platba na celý rok 4.000,- Kč do konce 28. 2. 2018.
2) platba rozdělená na dvě části po 2.200,- Kč, vždy vázaná k datu 28. 2. 2018 a 30. 9.
2018.
3) platba rozdělená na tři částky po 1.500,- Kč, vždy vázaná k datu 28. 2. 2018, 30. 4. 2018
a 30. 9. 2018.
Příspěvky lze hradit na účet 670100-2214680426/6210 a nebo v případě hotovostní platby
správci p. Janu Frémundovi na hřišti. Ve výjimečných případech i trenérovi. Vždy při
způsobu platby převodem na účet uveďte do poznámky jméno a příjmení člena a celý
datum narození člena, ať můžeme platbu správně zaevidovat.
Příspěvek nově příchozího člena činí 400,- Kč/měsíc počítáno od dalšího měsíce
následujícího po zapojení se do oddílu do konce kalendářního roku.
V případě, že členy fotbalového oddílu jsou sourozenci do 18-ti let věku, částky za druhého
sourozence jsou poloviční. Další případné mimořádné požadavky související s
platbou členských příspěvků, budou řešeny individuálně ve výboru FO.
Ke komunikaci využívejte e-mailové a telefonické spojení, uvedené na webových stránkách
http://fotbalkosutka.cz/. Sledujte rovněž FACEBOOK a jednotlivé „Týmuj“.
Jako bonus pro řádné členy našeho fotbalového oddílu, jsou slevy při nákupu v prodejnách
LION SPORT ADIDAS, Plzeň, Hálkova 10. V případě nákupu fotbalového vybavení
(kopačky, sálovky, dresy, míče apod.) činí sleva 40% a v případě nákupu ostatního zboží činí
sleva 30%. Pro čerpání této slevy, obdržíte slevovou kartu.
Všem členům děkujeme za spolupráci.
Výbor FO TJ Košutka Plzeň

