ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

děti do 9 let včetně - jsou osvobozeny od placení členských příspěvků
od 10 let do 18 let včetně - 1.000,-Kč
od 19 let včetně do 69 let včetně - 1.500,-Kč
vstupní poplatek od 10 do 18 let (včetně) – 1000,-Kč, (jsou v daném roce osvobozeni od konání brigád)
vstupní poplatek od 19 let (včetně) - 2500,-Kč (jsou v daném roce osvobozeni od konání brigád)

udržovací poplatek – 100,-Kč
od 70 let včetně - osvobozen od poplatků a brigádnických hodin - čestný člen
- podmínka: minimálně 20 let člen TK Krnov

Členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 15. května daného roku, jinak podléhají sankčnímu
poplatku (viz níže)
BRIGÁDNICKÉ HODINY

1. děti od 15 do 18 let včetně – 3 hodiny
2. ženy - 3 hodiny
3. muži od 19 let včetně – 5 hodin
brigády musí být odpracovány nejpozději do 15. května, jinak podléhají sankčnímu poplatku
PLACENÍ NEODPRACOVANÝCH BRIGÁDNICKÝCH HODIN

1 hodina - 150,- Kč
Neodpracované brigádnické hodiny musí být uhrazeny nejpozději do 15. května daného roku.

Pronájem kurtů:
Cena za hodinu pronájmu kurtu nečlenům klubu činí 120,- Kč na hodinu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky
Hrazení členských příspěvků se týká i dětí, které navštěvují tenisové školy
Člen TK Krnov, který nebude mít uhrazeny členské příspěvky v daném termínu a bude chtít využívat tenisových kurtů,
zaplatí kurtovné v plné výši 120,-Kč/kurt.
Pokud budou členské příspěvky uhrazeny po datu 15. května, nejpozději však do konce 31. července daného
roku, navýší se částka členského příspěvku o sankční poplatek ve výši 500,- Kč, platí pro všechny kategorie
tzn. členský příspěvek + sankční poplatek - děti od 10 let do 18 let včetně - 1.500,-Kč, od 19 let včetně do 69 let

včetně - 2.000,-Kč.
Pokud budou členské příspěvky uhrazeny po 31. červenci daného roku, sankční poplatek se navýší o dalších 500,-Kč.

Zrušení členství
- vyškrtnutím z evidence pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než 1 rok
- vyloučením pro neplnění členských povinností
V případě, že člen TK Krnov, který v daném roce uhradil udržovací poplatek a přijde hrát na tenisové
kurty, zaplatí kurtovné v plné výši - 120,- Kč/kurt.
SCHVÁLENO NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI TK Krnov - 15.3.2013
Výbor TK Krnov

