Platební řád
Tenisového klubu Vyškov, z. s.
1. Hrací poplatky pro sezónu 2021

a) Vstupní poplatek při přijetí nového člena
 dospělí
 mládež do 18 let

1 000,- Kč
500,- Kč

b) Běžný roční členský poplatek





dospělí
mládež do 18 let
důchodci
členové výboru a revizní skupiny

2 500,- Kč
1 200,- Kč
1 500,- Kč
1 250,- Kč

Poznámka:
Člen TK, který v kalendářním roce dosáhne věkové hranice 62 (ženy) resp. 64
let (muži) hradí běžný roční členský poplatek stanovený pro důchodce.
V souladu se „Stanovami TK“ je každý člen TK povinen uhradit členský
poplatek (+ poplatek za využívání skříňky v šatně) vždy před začátkem
sezónního hraní.
Bez uhrazeného členského poplatku člen TK nebude mít možnost rezervovat
kurt prostřednictvím rezervačního systému a nebude připuštěn ke hře.
c) Udržovací roční členský poplatek

600,- Kč

Poznámka:
Tento poplatek lze využít pouze výjimečně v případech, kdy člen se nezapojí
v daném kalendářním roce do činnosti TK (hra na kurtě). Může to být např.
z důvodu dlouhodobé nemoci, zranění apod.
Členové mladší 18 let a starší 70 let jsou od udržovacího členského poplatku
osvobozeni.
d) Jednorázový hrací poplatek za dvorec a 1 hodinu

200,- Kč

Poznámka:
Tento poplatek hradí pouze nečlen. Jeho výše se vypočítá jako podíl z celkové
ceny za kurt (cena / počet hráčů).

e) Sezónní hrací poplatek (červenec a srpen)
 dospělí
 mládež do 18 let
f) Pronájem 1 skříňky v šatně – roční

1 000,- Kč
500,- Kč
150,- Kč

2. Výběr poplatků
Výkonný výbor upřednostňuje a doporučuje členům TK provádět úhradu
ročních poplatků bezhotovostním platebním stykem.
Poplatky lze i nadále uhradit v hotovosti. Výběr všech poplatků a náhrad
provádí správce TK a členové výboru oproti vydání příjmového dokladu.

3. Závěrečná ustanovení
Platební řád:
 vydává v souladu se „Stanovami TK“ výkonný výbor
 zveřejňuje se na vývěsce v areálu a na webových stránkách TK
 platí do odvolání
Vyškov 16. března 2021
..………………….……………
předseda TK Vyškov
Jaromír GRIM v. r.

