Oddílové příspěvky 2022
typ příspěvků
částka
závody
Základní platba = nikam nejezdím nebo málo
300,– Kč
–
Vrtulky
500,– Kč
JmL
Turbínky
2 000,– Kč
JmL
Žáci
2 500,– Kč
ŽB, JmL
Reprezentant ČR, licence A a E
2 000,– Kč
ŽA, ŽB, JmL
Ostatní = jezdím jen na Jihomoravskou ligu
2 500,– Kč
JmL
Ostatní = jezdím Jihomoravskou ligu a ŽB-M
3 000,– Kč
ŽB, JmL
Ostatní = jezdím všude
3 500,– Kč
ŽA, ŽB, JmL
Je potřeba je zaplatit nejpozději do 28. února 2022. Vyučtování předchozího roku vidíte
aktuálně v členské sekci. Platbu proveďte bezhotovostně na účet TJ Spartak 1. Brněnská u FIo
banky 2601769439/2010, v.s. xxxx (xxxx = registrační číslo).
Oddíl hradí vklady, dopravu, ubytování na štafety a mistrovské závody OB (mimo individuální
dopravy) v plné výši všem, kteří zaplatili oddílové příspěvky.
 Členové oddílu, kteří nebydlí v Brně nebo jeho blízkém okolí nebo v Brně nestudují, mají
slevu 500, – Kč.
 Členové oddílu, kteří bydlív zahraničí a v Brně nestudují, mají slevu 1 000, – Kč.
 Prázdninové závody si financuje každý člen v plné výši.
 Při účasti na závodech, které nejsou součástí zaplacených oddílových příspěvků, se na
osobním účtu po absolvovaném závodu objeví náklady s tímto závodem spojené (vklady,
ubytování, doprava, …). Tyto náklady si pak účastník hradí sám v plné výši.
 Členové, kteří nevyrovnají dlužné částky z minulého období či nezaplatí oddílové
příspěvky, nebudou přihlašováni na závody!
 Pokud se člen neodhlásí do data uzavření přihlášek ze závodu, kam se přihlásil, a nemůže
na něj jet, je povinen uhradit část nákladů: Jml = 100,– Kč, ŽB = 200,– Kč, ŽA + M ČR = 250,–
Kč. Příslušná částka mu bude odečtena z osobního účtu. Tato částka je odečtena jen v
případě, že se jedná o typ oddílových příspěvků, kde je účast na závodech oddílem
dotována.
 Soustředění se řídí pokyny vydanými ke každému soustředění a oddíl na ně přispívá
částkou v rozmezí 10 až 50%, podle účelu a typu soustředění. V případě neúčasti na
soustředění a neodhlášení se do data uzavření přihlášek je člen povinen uhradit část
nákladů, které oddíl musel vynaložit. Příslušná částka, která bude ve výši 80%, které oddíl
musel vynaložit, mu bude odečtena z osobního účtu. Maximální částka je 70% z ceny
celého soustředění.
 Věkový automat pro placení oddílových příspěvků:
Vrtulky – do 7 let
Turbínky – 8 až 10 let
Žáci – 11 až 14 let







Dorost – 15 až 18 let
Ostatní – 19 až … let
Členové, kteří mají uhrazen základní příspěvek ve výši 300,– Kč se mohou účastnit
jakéhokoliv typu závodu na vlastní náklady (tzn. budou jim naúčtovány veškeré náklady
spojené s účastí na závodech – startovné, doprava, ubytovaní) – možnost využít
předplacený kredit na oddílovém účtu, případně dlužnou částku průběžně vyrovnávat.
Pokud nebudou dlužné částky vyrovnávány, nebudou v dalším období přihlašováni na
závody.
LOB, MTBO – náklady na tyto závody si hradí každý individuálně v plné výši.
Součástí všech příspěvků je registrace ČSOS pro orientační běh.
Všechny výhody spojené s různými příspěvky a podporami lze získat pouze v případě, že si
závodník včas uhradí své povinnosti = zaplatí oddílové příspěvky do 28. února 2022!

