
PLATBA PŘÍSPĚVKŮ  

- Veškeré příspěvky se platí pouze bezhotovostně na účet oddílu. 

- Při platbě se musí uvést variabilní + specifický symbol + do poznámky příjmení a jméno člena, NE plátce.  

- Příspěvky ČOS+TJ musí být uhrazeny do 20. února (stávající člen), doporučujeme však zaplatit spolu 
s oddílovými příspěvky do 31. ledna. Nový člen do 10 dnů od odevzdání přihlášky. 

- Oddílový příspěvek se stanovuje na období jednoho roku od 1. února do 31. ledna následujícího roku. Jeho 
platbu je možné rozložit do dvou stejně velkých splátek. První splátka na období od 1.2. do 31.7. splatná do 
31.1. a druhá splátka na období 1.8. do 31.1. následujícího roku splatná do 31.7. roku. Bez zaplacení 
oddílového příspěvku je činnost člena v oddíle nepřípustná. 

- Pokud potřebujete potvrzení pro zaměstnavatele apod., vystaví vám ho kancelář a to na základě e-mailové 
žádosti (kancelar@sokolprahavrsovice.cz). Žádost musí obsahovat jméno člena a oddíl, který člen navštěvuje.  

- Pokud platíte za více osob (rodinní příslušníci apod.), je nutno uhradit každého člena zvlášť. K identifikaci 
člena a spárování platby slouží specifický symbol člena. 

 

Číslo účtu:  5469919359 / 0800 

Variabilní symbol: 300 

Specifický symbol: viz seznam členů v příloze 

Text:    příjmení a jméno člena (NE plátce) 

 

Specifické symboly členů naleznete v příloze. Nový člen bude mít tyto údaje uvedené na přihlášce. 

 

Příspěvky 

Příspěvky se skládají ze dvou složek – známka ČOS + příspěvek TJ a oddílový příspěvek 

kategorie členské ČOS + TJ oddílové příspěvky *) 

děti do 18 let 600 Kč 3600 Kč 

dospělí (19-65 let) 900 Kč 3600 Kč 

senioři (nad 65 let) 600 Kč 3600 Kč 

 
*) Oddílové příspěvky mohou být hrazeny pololetně, tj. 1800 Kč do 31.1., 1800 Kč do 31. 7. 
 
Čipová kata: 

- vratná záloha 100,- Kč, platí se bezhotovostně spolu s platbou příspěvků při vstupu do oddílu 

 

  



 

PRAVIDLA PRO VSTUP DO SOKOLOVNY – ČIPOVÉ KARTY, ČLENSKÉ PRŮKAZY  

- Nejpozději během měsíce ledna 2020 obdrží všichni stávající členové čipovou kartu, kterou se budou 
prokazovat při vstupu do sokolovny a která slouží jako doklad místo členského průkazu. 

- Nový člen se při vstupu bude prokazovat náhradním průkazem, který obdrží spolu s přihláškou. Náhradní 
průkaz platí do vystavení čipové karty, maximálně však 30 dní od vystavení a je povinností ho vrátit oddílu po 
obdržení čipové karty. S přihláškou je nutno odevzdat jako vždy aktuální průkazové foto. 

- Zhotovení čipové karty (i duplikátu) je vždy spojeno s vratnou zálohou 100,- Kč, platí se bezhotovostně spolu 
s platbou příspěvků. 

- Kartu je povinnost označit jménem člena. 

- Čipová karta slouží i jako doklad pro vydání klíčku od šatny na místo členské průkazky.  

- Členské průkazy (i nově přijatých členů) zůstávají v kanceláři Sokola. Stávající členové odevzdají průkazku při 
obdržení čipové karty. 

- Čipovou kartu musí při vstupu do sportovní části (za vrátnicí) i při odchodu každý člen přiložit ke čtečce   

- Čipová karta slouží i jako doklad pro vydání klíčku od šatny. 

- Vstup do prostor za vrátnicí je pro veřejnost zakázán. 

- Ve výjimečných případech je vstup povolen pouze po zapsání do návštěvní knihy. 

- Dle provozního řádu je povinnost všech členů mít své oblečení, obuv a ostatní osobní věci uloženy 

v uzamykatelných skříňkách.   



PŘÍLOHA 

Seznam členů a jejich specifických symbolů: 

  
specifický 

symbol 
   specifický 

symbol 

Brabenec Miroslav 3000004  Obdržálková Lenka 3000049 

Cidlinová Anna 3000106  Opletal Adam 3000075 

Čepelová Dominika 3000087  Pažďorová Alena 3000180 

Dušková Renata 3000010  Petříčková Emma 3000086 

Faltýnková Anežka 3000144  Podracká Lucie 3000051 

Filip Jan 3000011  Poláková Evelína 3000157 

Firich Daniel 3000162  Sedláček Jakub 3000082 

Giurg Jan 3000097  Stluka Jakub 3000116 

Habásko Pavel 3000014  Ščepánková Martina 3000137 

Hájková Martina 3000118  Šebková Anežka 3000153 

Hanžlíková  Simona 3000074  Štefanča Jan 3000148 

Haruštiak Jan 3000109  Štěpánek Martin 3000062 

Horáková Štěpánka 3000152  Termer Jaromír 3000064 

Hradecký Pavel 3000093  Topič Oskar 3000161 

Hronová Denisa 3000155  Tuček Tomáš 3000065 

Hrušková Marianna 3000139  Urban Kosmas 3000115 

Jiritkaia Anastazia 3000142  Vašák Milan 3000068 

Kacovský Matyáš 3000199  Votočková Marie 3000126 

Kajzrová Dominika 3000156  Vyhnálek Tomáš 3000119 

Kaletová Veronika 3000136  Zeman Petr 3000072 

Kofroň Frederik 3000123  Zemková Alena 3000105 

Kopřiva Jakub 3000028     

Kořánek Václav 3000150     

Kovář Tomáš 3000030     

Kovářová Jana 3000088     

Krajíček Václav 3000031     

Kraslová Chloe 3000135     

Krejčí Vlastimil 3000033     

Król René 3000032     

Křenková Tereza 3000117     

Kříž Otakar 3000037     

Kubín Miroslav 3000038     

Kunzová Barbora 3000154     

Lerlová Alexandra 3000042     

Licehamrová Anna 3000043     

Linhartová Karolína 3000080     

Matoušek Daniel st. 3000102     

Metelková Kateřina 3000133     

Mikule Kryštof 3000108     

Nevolová Lucie 3000048     

 

 

 


