Členské a roční hrací poplatky
tenisového spolku LTC Velen Boskovice, z.s. na rok 2022
Vážení členové tenisového spolku LTC Velen Boskovice, z.s.,
rádi bychom Vás informovali o výši členských a ročních hracích poplatků na letošní rok.
Na valné hromadě tenisového spolku, která se konala dne 24.3.2022, bylo
odsouhlaseno navýšení částek pro jednotlivé kategorie. Výše těchto poplatků je bez
ohledu na odpracované brigádnické hodiny.
Děkujeme za Vaši přízeň, kterou jste nám v uplynulé „covidové“ sezóně věnovali.

VÝŠE ROČNÍCH HRACÍCH POPLATKŮ na rok 2022

Děti a junioři (do 18 let)
Studenti (18 – 26 let)
Muži a ženy (do 60 let)
Muži a ženy (nad 60 let) 1)
Rodina (oba rodiče + 1 junior a více)
Sezónní hostenka
Hostování pro veřejnost
1)

Výše hracího
poplatku
1 000 Kč
1 500 Kč
2 500 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
200 Kč/hod./kurt

člen spolku, který v roce 2022 dosáhne věku 60 let, platí poplatek 2 000 Kč, bez ohledu na datum
narození

Upozorňujeme, že člen spolku je povinen uhradit roční hrací poplatek
nejpozději k poslednímu dni měsíce dubna tohoto roku !!!







Roční hrací poplatky zašlete na účet LTC: č.ú.: 19-4870210237/0100 (KB), jako
variabilní symbol uvádějte Vaše rodné číslo (platba nelze realizovat v hotovosti)
Nebude-li platba připsána na účet LTC nejpozději 30.4.2022, výkonný výbor Vás
vyzve písemně k okamžitému uhrazení dlužné částky !!! (výše dlužné částky bude
zveřejněna na oficiální nástěnce na tenisových kurtech)
V případě, že platba z Vaší strany nebude provedena nejpozději do 15.5.2022, dle
platných stanov spolku "LTC Velen Boskovice, z.s." (odstavec IV., bod 9.1., písm.b),
zanikne k tomuto dni Vaše řádné členství v tenisovém spolku
Studenti do 26 let musí předložit potvrzení o studiu - poplatky jsou platné jen pro
studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí
obsahovat "student denního studia" a musí být zasláno na spolek nejpozději do 30.
dubna 2022
Vstupní poplatek pro dospělé do tenisového spolku LTC Velen Boskovice, z.s., činí
od roku 2017 3 000 Kč (formulář k vyplnění lze stáhnout na www.tenis-boskovice.cz)

Více informací naleznete na stránkách spolku www.tenis-boskovice.cz
LTC Velen Boskovice, z.s.
Bělská 835/12
680 01 Boskovice
Czech Republic
Tel: +420 604 213 486
www.tenis-boskovice.cz

