
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY KLUBU LBHH PRO SEZONU 2015/2016

Klubové příspěvky jsou podstatnou příjmovou položkou fotbalového klubu Lokomotiva Brno HH. Ty tvoří téměř 50% ročního příjmu klubu. Z klubových příspěvků klub 
částečně hradí mzdy trenérům, platby za rozhodčí a pořadatelskou službu, náklady na údržbu sportoviště, nebytové prostory, energie, dopravu,  praní prádla a 
sportovního vybavení. Zbylé náklady jsou financovány z příjmu za reklamu, sponzoring, z vlastní obchodní činnosti, z přestupů a hostování hráčů, z dotací a grantů.

Výše členských příspěvků je stanovená vedením klubu před startem sezóny či na začátku kalendářního roku. 
U klubových příspěvků je částka celoroční.

Základní výše členských příspěvků platná od 1.1. 2013:       

4 200,-Kč/rok/aktivní člen
Zvýhodněná sazba:                                                                                                                             
2 sourozenci současně registrovaní v klubu……………..6 000,-Kč/rok                                                                      
3 sourozenci současně registrovaní v klubu……………..9 000,-Kč/rok                                                                 
přátelé a příznivci klubu …………………..……………………..300,-Kč/rok

Platba členských příspěvků
Do konce kalendářního roku 2015 lze členské příspěvky hradit v hotovosti – trenérům jednotlivých mužstev nebo po domluvě paní hospodářce Zitě Kurfürstové, 
mob.: 723 280 838 

nebo 

na účet oddílu: 242189467/0300
s     VARIABILNÍM SYMBOLEM = ID Člena u FAČR nebo rodným číslem, do poznámky napište také jméno hráče a datum narození nebo rodné číslo pro případnou 
kontrolu a období za které jsou příspěvky hrazeny! Hráči bez ID (noví hráči nebo nejmladší přípravky) použijí jako variabilní symbol rodné číslo.                             

Členské příspěvky lze hradit ve výši měsíčního podílu celkové částky nebo jednorázově za více měsíců.

POZOR: 

Od začátku roku 2016 se budou členské příspěvky hradit na dvakrát, vždy za polovinu sezony převážně na účet oddílu a to 
ve výši:

2 100,- Kč do 15.2.2016                                                                                                                                  
2 100,- Kč do 18.8.2016 
U zvýhodněné sazby vždy ½ za každý kalendářní půlrok

Opět s     VARIABILNÍM SYMBOLEM = ID Člena u FAČR nebo rodným číslem, do poznámky napište také jméno hráče a datum narození nebo rodné číslo pro 
případnou kontrolu a období za které jsou příspěvky hrazeny! Hráči bez ID (noví hráči nebo nejmladší přípravky) použijí jako variabilní symbol rodné číslo.

ID hráče zjistíte na této webové stránce:
https://is.fotbal.cz/clenove/databaze-clenu.aspx, po zadání rodného čísla nebo vám jej sdělí trenér daného družstva.  

Platby bez variabilního symbolu nebudou považovány za klubové příspěvky ale za dary a nezaplacený klubový příspěvek bude evidován jako pohledávka!

 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

 příspěvky hradí všichni hráči, kteří chtějí trénovat nebo hrát za LBHH. Toto platí i pro hostující hráče či hráče na střídavý start.

Radek ZEMAN –předseda klubu
tel.: 724 661 636 
email: xradekzeman@seznam.cz 
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