ÚVOD
FLORBAL JABLONEC, z. s. je spolek, jehož hlavní činností je zajišťování pravidelné sportovní činnosti
dětí, mládeže a dospělých. K provozování své činnosti využívá jako jeden z hlavních ekonomických
zdrojů příspěvky svých členů. Členské příspěvky pokrývají náklady na pronájem sportovišť, startovné
do ligových soutěží, platby za soupisky, odměny pro trenéry, rozhodčí, míčky apod.

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Pro sezónu 2018/19 je stanovena následující výše členských příspěvků v návaznosti na frekvenci
placení.
Roční platba 4.800 Kč (nejpozději do 15. 10. 2019)
Pololetní platba 2.500 Kč (nejpozději do 15. 10. 2019 a následně do 15. 2. 2020)
Měsíční platba 550 Kč (nejpozději do 15. dne v měsíci)

FORMA ÚHRADY
Platby se provádí bezhotovostním převodem na účet FLORBAL JABLONEC, z. s. č.ú.
2701014594/2010 vedeného u Fio banky a. s. Jako VAR symbol použijte rodné číslo dítěte. Do
poznámky uvést jméno hráče a kategorii, kterou navštěvuje.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Klub s ohledem na šetrnost k rodinným rozpočtům a v reakci na složení své členské základny stanovuje
tyto speciální slevové programy členských příspěvků.

Program č. 1: Sourozenci
Nedílnou součástí členské základny klubu jsou sourozenci. Klub FLORBAL JABLONEC, z. s. si váží
důvěry rodičů a nechce zatěžovat rodinné rozpočty více, než je nezbytně nutné. Proto stanovuje tento
slevový program:
1. dítě 100 % stanovené výše členských příspěvků;
2. dítě 50 % stanovené výše členských příspěvků;
a další dítě zdarma.
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Program č. 2: Sponzor klubu
V případě, že člen získá pro klub partnera formou Darovací smlouvy nebo Smlouvy o reklamě
v minimální výši 10.000 Kč, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny členské příspěvky v plné výši;
v minimální výši 5.000 Kč, je mu odpuštěno 50 % členských příspěvků.

OSTATNÍ INFORMACE K ČLENSKÝM PŘÍSPĚVKŮM
Klub může na požádání vystavit na platbu členských příspěvků fakturu. Obvykle v případě, pokud hráč
nebo jeho zákonný zástupce má nárok na proplacení nákladů od zaměstnavatele. Klub může na
požádání vystavit potvrzení o zaplacení členských příspěvků pro potřeby poskytnutí příspěvku od
zdravotní pojišťovny.
Žádosti tohoto typu směřujte na e-mailovou adresu beran.florbal@seznam.cz a Vaše žádost bude
vyřízena zpravidla do jednoho týdne od doručení.

VÝHODY ČLENŮ FLORBAL JABLONEC, Z. S.
Exe sport s.r.o.
Florbalové vybavení značek EXEL, OXDOG, FREEZ. Sleva 25 % z MOC pro klubové členy. Sleva bude
poskytnuta na prodejně se sídlem S. K. Neumanna 3627/3, 466 04 Jablonec nad Nisou. Obchod má
k dispozici seznam členů. Je třeba nahlásit jméno a ideálně prokázat totožnost.

Klubové oblečení
Klubové mikiny – každý člen mládežnických kategorií má možnost zakoupit klubovou mikinu za
zvýhodněnou cenu 900 Kč/kus. Ostatní členové za cenu 1.200 Kč.
Klubová trika – jednotná cena 250 Kč.
Objednávky mikin a triček posílejte na e-mail: javurek.lukas@seznam.cz

POVINNÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v roce 2014 vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a
předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální
následky. Veškeré sportovní organizace včetně Českého florbalu jsou tak zavázány tuto vyhlášku
dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním
stavu. Vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se
organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak Český florbal povinný kontrolovat platnost těchto
zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.
Každý člen FLORBAL JABLONEC, který nastupuje k zápasům, musí tuto zdravotní prohlídku
absolvovat. Tato prohlídka je vyžadována 1x za rok.
Formulář je k dispozici na webových stránkách klubu – www.florbaljablonec.cz a dále u šéftrenéra
mládeže na e-mailové adrese javurek.lukas@seznam.cz
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