
Vážení rodiče, 
        výbor SK na svém zasedání 14.1.2019 schválil  příspěvky na činnost oddílu pro rok 2019 ve 
výši 3200,- Kč za 1 člena SK a 4200,- Kč za 2 a více členů SK. 
Příspěvek na činnost oddílu se  skládá: 
- z členského příspěvku tj. 200,- Kč ( poplatek za členství ve FAČR) 
- z oddílového příspěvku tj. 3000,- Kč ( příspěvek na provoz oddílu) 
 
Příspěvky lze uhradit v letošním roce těmito způsoby: 
 
1. prostřednictvím trvalého příkazu z účtu  
   (10 splátek » březen – prosinec 2019)   320,- Kč za 1 člena  nebo  420,- Kč za 2 a více členů 
   č.ú. SK Vysoké Mýto : ČSOB a.s. Vysoké Mýto 107283944/0300 
   variabilní symbol:  datum narození  ve tvaru (např. 15.3. 1998 – 15 03 98 )                               
   konstantní symbol: 0308 
   ve zprávě pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte  
2. jednorázově prostřednictvím příkazu z účtu nejpozději do  30.4.2019 
   č.ú. SK Vysoké Mýto : ČSOB a.s. Vysoké Mýto 107283944/0300 
   variabilní symbol:  datum narození  ve tvaru (např. 15.3. 1998 – 15 03 98 )                               
   konstantní symbol: 0308 
   ve zprávě pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte  
3. platba v hotovosti: 
    a) jednorázově  : 3200,- Kč (za 1 člena) nebo 4200,- Kč (za 2 a více členů)  
                               - trenérům případně  vedoucím mužstva nejpozději do  30.4.2019 
    b) rozdělená na dvě části  :  
                               2000,- Kč a 1200,- Kč (za 1 člena) nebo 2500,- Kč a 1700,- Kč (za 2 a více členů )  
                                - trenérům případně vedoucím mužstva do  30.4.2019 a do  30.6.2019 

Prosíme Vás o doplnění a vrácení vrácenky  nejpozději do 30.4.2019 trenérům případně vedoucím 
mužstva. 
Děkujeme Vám za  spolupráci.  
                                                                                                     Ing. Miroslav T r n k a   
                                                                                                             předseda SK  
                                                                                                                    v.r. 
--------------------------------------------------  Zde odstřihněte  ----------------------------------------- 
 

                                                                                                        Vraťte nejpozději do 30.4.2019 
 

Jméno a příjmení: …………………………………………  
 
Datum narození:  …………………… 
  

V R Á C E N K A 
 
Prosíme, označte křížkem způsob, jakým budete úhradu provádět: 
 
 Členské příspěvky budu hradit měsíčně, trvalým příkazem z účtu. 
 Členské příspěvky uhradím jednorázově, příkazem z účtu.                                                            
   Uhradím  v hotovosti příslušnou částku  trenérům případně vedoucím mužstva nejpozději   
      do   30.4.2019 
   Uhradím  příslušnou částku  rozdělenou na dvě části v hotovosti trenérům případně vedoucím  
      mužstva do 30.4.2019 a do 30.6.2019 
 
                                                                                         podpis rodičů:     .......................................... 


