RC Havířov
Směrnice číslo EK 1/2022 – příloha poplatkového řádu RC

2022

Schváleno výkonným výborem RC Havířov, z.s. dne 14.12.2021 – usnesení 07/2021 2.3.1

SAZEBNÍK PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ PRO ROK 2022
A) ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK RC HAVÍŘOV
Všechny věkové kategorie

200,- Kč

B) ROČNÍ KLUBOVÝ PŘÍSPĚVEK RC HAVÍŘOV - PLATBA
ROČNÍ

MĚSÍČNÍ

ČTRVRTLETNÍ

POLOLETNÍ

MUŽI od 19 let

3600

300

900

1800

JUNIOŘI A KADETI 16-18 let

2400
1800

200
150

600
450

1200
900

1800
1200

150
100

450
300

900
600

Junioři+kadeti redukovaný
ŽÁCI do 15 let, ŽENY A DÍVKY

Žáci +ženy a dívky redukovaný
OSTATNÍ

ROČNÍ

AKTIVNÍ VETERÁNI A NEAKTIVNÍ PŘISPÍVAJÍCÍ ČLENOVÉ

100

Klubový příspěvek je příspěvek roční. Klub však umožňuje platbu měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně
v termínech dle kalendáře úhrad. Klubovým příspěvkem se člen podílí na částečné úhradě nákladů na
činnost klubu. Placení příspěvků je základní členskou povinností. Při neplacení příspěvků může být člen
podle článku V. odst. 1.2 stanov RC Havířov vyškrtnut.
Klubové příspěvky se platí převodem na účet č.237093217/0300, variabilní symbol rodné číslo
člena. Hotově v pokladně RC (sekretariát) se platí především členské příspěvky a licenční poplatky.
Pravidelné platby na účet jsou bonifikovány prominutím jedné měsíční platby v každém pololetí. Nárok
na bonus vzniká po minimálně 6 měsících členství, nárok nevzniká, plátcům příspěvků v redukované
výši. Nejsou-li příspěvky řádně placeny a člen má dluhy ztrácí na bonus nárok. Nárok rovněž nevznikne
členům, kteří odmítnou nebo odmítají dodržovat ustanovení klubové výstrojní směrnice. Bonifikaci řeší
směrnice, která je uvedena na webové stránce klubu v sekci Klubové informace.
Noví členové platí příspěvek minimálně na čtvrtletí. Redukovaný příspěvek platí nevýdělečně činní
sourozenci a dále členové s bydlištěm mimo Havířov, u kterých o tom rozhodne výkonný výbor RC.
Členové s bydlištěm mimo dosah MHD Havířov klubové příspěvky neplatí, jako uznání zvýšených
nákladů na dopravu do Havířova.
C) LICENČNÍ A ČLENSKÉ POPLATKY České ragbyové unie závazné pro všechny členy
Poplatky

Licence
Licence
Licence a příspěvek ČSRU
KALENDÁŘ ÚHRAD při platbě hotově
Členský příspěvek
Licence a člen. příspěvek ČSRU
Klubový příspěvek - platba

Ing. Radomír Kloda v.r.
předseda RC

Kategorie
Hráči od kategorie U16, muži, ženy
Hráči po kategorii U14
Funkcionáři, trenéři, rozhodčí, ostatní

Roční
400,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

do 31.ledna
do 31.ledna
měsíční
čtvrtletní a pololetní platba

do 30. běžného měsíce

do 30. dne čtvrtletí

Pavel Indrák v.r.
místopředseda pro ekonomiku

