
TI SLAVOJ
25l 69 Velké Popovice, Ringhofferova 336

Stanovení výše oddílových příspěvků a fiondů mužstev oddílu ledního hokeie
(HC Slavoj Velké Popovice} a pravidla pro úhrady, hospodaření a vyúčtování těchto

finančních prostředků v sezóně 20{6 - 2017

1) Výše oddíIových příspěvků na sezónu 2016 -2O1T je stanovena :

í0.000,- Kčí hráě Juniofi, Dorost, Mladší.žáci a  .tíída,

8.500,- Kč/ hráč 2.a 3. třída

5.000,- Kč í hráě 1. tfrda a nábor

2) Výše plateb do fondů mužstev je stanovena na í.500,- Kč/ hráč
(pro 1 .,2.,3..třídu 500,- Kě/ hráč).

3) Výiimky:

- trenér mužstva nemá povinnost hradít oddílov,ý příspěvek za svého
potomka v oddílu;

- vedoucí a jeden asistent mužstva nemá povinnost hradit % oddílového příspěvku za
svého potomka v ddílu (Pom.: Funkce trenéra není slučitelná sfunkcí vedoucího
mužstva);

- v případě 2 avícr.- sourozenců v oddílu, hradí druhý a další sourozenec7Oo/a
oddílového příspěvku (zaokrouhleno na celé stovky nahoru).

Výiimky ptatí uýhradně pro oddílové příspěvl<v, ti. neťýkaií se plateb da fondů mužstev,
pří padnÝcíLpl ate b dopnvnéh o.

4\ Platba oddílového příspěvků bude uhrazena uýhradně přeydem na účet IJ
Síavoi VeIké Popovice vedeného u Komerční banky a.s., ě.ú. 963020í/0í00, s
variabilním symbolem rodného čísla hráče a s uvedením jména hráče v poznámce
platby, a to iednorázově v plné rnýši neipozděiido 30.9.2016.

Platby do fondů mužstev budou hrazeny yýhradě v hotovosti vedoucímu m.užstev.

5) Neuhrazení oddílor4ých příspěvků a plateb do fondů mužstva má za následek
nevpuštění hráče na trénink a na utkání.

(Pozn.: V odůvodněných případech, které na žádost plátce a s doporučením výboru
oddílu projdná a schváIí hlavní výborTJ, může b,ýt splatnost úhrad
oddílouých příspěvků ze strany TJ upravena/ rozložena. Vaše žádostizašlete písemně
nejpozději da 20.9. na mail tj-slavoi@email.cz a zároveň informujte vedoucí mužsfua)
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6) Finanční prostředky uhrazené hráči do fondu mužstev jsou qýhradně vlastnictvím
hráčů, kteří (čijejich zákonní zástupci) jako jediní mají právo rozhodovat o způsobu
jejich použití. TJ je povinna vést ýto finanční prostředky zcr;la odděleně. Vedoucí
mužstev maií povinnost ke konci každého měsíce automatickv bez vyzvání písemně
zaslat wúčtování fondu mužstva sekretáfi T.| v chronologickém sledu po jednotlirych
qýdajoqých položkách na příslušném jednotném formu|áři TJ v xl.formátu (Fond-
pokladní kniha), a toto vyúčtování vždy rozešlou e-mailem všem hráčům l jejich
zákonným zástupcům. Po skončení sezóny vedoucí mužstva provede konečné
vyúďování a případně zbylé finanční prostředky budou shodným podílem vráceny
iednotlíyým hráčům mužstva nebo převede po dohodě do další sezóny.

Přehledy provedených a dlužných plateb jednotliyých hráčů oddíIouých příspěvků,
plateb do fondů a případných odměn trenérů budou průběžně vedeny a aktualizovány
vedoucím každého mužstva na příslušném jednotném formuláR TJ v xl.formátu
(Seznam hnčů 2016 -2014 a budou společně s měsíčním lyúčtováním fondů
mužstev rozesílány e-mailem všem hráčům l ieiich zákonným zástupcům.

Předseda TJ SlavojVelké Popovice

Jaroslav chochola

Vedoucí ZS TJ Slavoi Velké Popovice
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