
 Oddílové příspěvky pro sezónu 2020/2021 
 

Oddílové příspěvky v letošní volejbalové sezóně budou hrazeny ve dvou částkách. Za každé 

pololetí zvlášť. První částka za polovinu sezóny je určena: 

 

Přípravka I    vedoucí  Radim Trmal  1.000,- 

Přípravka II   vedoucí  Radim Trmal  2.000,- 

Přípravka III    vedoucí  Jíří Rohlíček  2.700,- 

Mladší a starší žákyně   vedoucí  Petr Ročňák  3.000,- 

Žákyně II       2.000,- 

Dorostenky a ženy      3.000,- 

 

Úlevy při platbě oddílového příspěvku: 

a.) úleva sourozenecká:   2 sourozenci v oddíle – sleva 25% ze součtu částek oddílových příspěvků   

                                              3 sourozenci v oddíle – sleva 50% ze součtu částek oddílových příspěvků              

b.) úleva sponzorská:  při zajištění rodičem sponzorství pro SK Hlincovka oddíl volejbalu:  

                     - v částce 12.000,- Kč a výše nebude dítě oddílový příspěvek hradit, 

                     - v částce 9.000,- až 12.000,- Kč bude dítě hradit pouze 25%  oddílového příspěvku 
       - v částce nad 5.000,- až 9.000,- Kč bude dítě hradit pouze  30%  oddílového příspěvku 

 

 V druhém pololetí budou jednotlivé skupiny hradit různé částky v rozmezí   0,- až 3.000.- Kč. V těchto 

částkách budou zohledněny výpadky ovlivněné omezením  sportovní  činnosti  z důvodu 

koronavirových opatření. 

 

Z oddílového příspěvku hradíme především tělocvičny.   Některé tělocvičny hradíme sezóně 

nebo pololetně na základě smluv podepsaných na začátku sezóny. Jiné tělocvičny hradíme měsíčně.   

Hradíme je  bez ohledu na to , zda prostory využijeme, či nikoliv. Pouze úhradu za tělocvičnu – 

sportovní halu Měú Rudolfov je nám umožněno platit na základě jejího reálného využití. 

 

Vážení rodiče a hráčky jednotlivých skupin úhradu za 1. pololetí proveďte 

do 30. září 2020 na účet oddílu volejbalu č.  1022072333/6100. 

 

 Do kolonky variabilní symbol specifikujte datum narození hráčky a do kolonky poznámka 

jméno hráčky za koho je částka hrazena ( nikoliv kdo ji hradí).   

 

Potvrzení o úhradě příspěvků pro pojišťovny, zaměstnavatele atd., budou provedeny na 

Vámi vyplněné formuláře (které obdržíte od příslušných organizací). Potvrzení mimo tyto 

formuláře provedeme na Vámi vyplněném formuláři „ Potvrzení oddílových příspěvků“ - jsou 

vyvěšeny na stránkách SK Hlincovka.  
 

 

 

S pozdravem 

Ing. Jiří Rohlíček 
předseda volejbalového oddílu SK Hlincovka 

 

 

 

 


