
TI SLAYOJ
25I 69 Yelké Popoviceo Ringhofferova 336

Shnovení výše oddíloqých příspěvků a fondů mužstev oddílu ledního hokeje
(HC §lavoj Velké Popovice} a pravidla pro úhrady, hospodaření a vyúčtování těchto

finančních prostředků v sezóně 2O1g -2020

1} Výše oddílovtých příspěvků na sezónu 2a19 -zazDje stanovena :

'l2,000,- Kě/ hráč Junioři, Dorost, Mladší,žáci, 5,třída a 4.třída

6,000,- Kčl hráč starší žáci - nehrají zápasy, chodí na 2 tréninky dorostu

9.500,- Kč/ hráč 3. třída

5.000,- Kě l hráč minipřípravka l nábor
4.000,- Kč / hráě AtYm - senioři

2t Doporučená {ýše plateb do zápasových fondů mládežniclcých mužstev je stanovena
na 1.500,- Kě' hráč (pro minipřípravku a 3.třídu 500,- Kčl hráě).
Mužstva si hndí v zápasech, tumajích časomíru, zdravotní službu, popř-občerstvení razhďčím.
Kub hradí náktady za rozhodčí a startovné všech soutěží .

3) Výjimky:

- trenér mužsfua nemá povinnost hradit oddíloW příspěvek za svého
potomka v oddílu;

- vedoucí a jeden asistent mužstva nemá povinnost hradit % oddílového pŤíspěvku za
svého potomka v oddílu {Pozn.: Funkce trenéra není slučitelná s funkcívedoucího
mužsfua);

- v případě 2 avíce sourozenců v oddílu, hradí druhý a další sourozenac7ř%
oddílového příspěvku (zaokrouhleno na celé stovky nahoru).

Výiimky platí uýhradně pro addílové příspěvlív. tj. netýkaií se plateb do fondů mužstev.
pří padnÝch plateb dapravnéha.

4) Platba oddílového příspěvků bude uhrazena qýhradně převodem na účet IJ
Slavoj Velké Papavice vedeného u Komerční banky a,s,, č.ú. 963020í10100,
s variabilním symbolern datum narození hráče a s uvedením jména hráče v poznámce
platby, a to jednorázově. neipozději do 4.10.2019

Platby do fondů mužstev budou hrazeny výhradě v hotovosti vedoucímu mužstev.

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

(Pazn: V odůvodněných případech, které na žádost plátce a s doporučením uýboru
oddílu prajedná a sctlválí hlavní vybor TJ, může býž splatnost úhrad
addílovych příspěvků ze strany TJ upravena / rozlažena. Vaše žádosti zašIete
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6) Finanční prostředky uhrazené hráči do fondu mužstev jsou výhradně vlastnictvím
hráčů, kteří (čijejich zákonní zástupci) jako jedini mají právo rozhodovat o způsobu
jejich použití. TJ je povinna vést ýto finanční prostředky zcela odděleně. Vedoucí
mužstev m3jí povinnost ke konci každého měsíce automaticky bez vyzváni písemně
zaslat vyúčtování fondu mužstva sekretáři TJ v chronologickém sledu po jednotliuých
rnýdajových položkách na příslušném jednotném formulářiTJ v xl,formátu (Fond-
pokladní kníha\, a toto vyúčtování vždy rozešlou e-mailem všem hráčům l jejich
zákonným zástupcům. Po skončení sezóny vedoucí mužstva provede konečné
vyúčtování a případně zbylé finanční prostředky budou shodným podílem vráceny
jednotlivým hráčům mužstva nebo převede po dohodě do další sezóny,

Přehledy provedených a dlužných plateb jednotlivých hráčů oddílových příspěvků,
plateb do fondů a případných odměn trenérů budou průběžně vedeny a aktualizovány
vedoucím každého mužstva na příslušném jednotném formuláři TJ v xl.formátu
(Seznam hráčů 2019 - 2020) a budou společně s měsíčním vyúčtováním fondů
mužstev rozesílány e-mailem všem hráčům l jejich zákonným zástupcům.
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