
Pokladní vyhláška 2023 – schválená Výborem dne 6.12.2022

A) Přehled skladby členských příspěvků a poplatků :
 A.1 vstupní jednorázový poplatek 

 A.2 udržovací a aktivní členský příspěvek roční

 A.3 pronájem skříňky na rok

 B.1 pronájem venkovního kurtu (hodinové hraní) – členové s udržovacím členským příspěvkem

 B.2 pronájem venkovního kurtu (hodinové hraní) – veřejnost

 C    poplatky za hraní v hale

1.   Vstupní jednorázový poplatek  
pro nové* členy klubu (pouze ročníky 2003 a starší) po podání členské přihlášky do klubu … 1000 Kč  
* Za nové členy se považují i ti, kteří v minulosti už byli členy klubu ale aktuálně členy nejsou.
Splatnost: neprodleně spolu s odevzdáním členské přihlášky a úhradou členského příspěvku dle bodu 2.

2a.     Udržovací   členský příspěvek roční  
Pro neaktivní členy, kteří hrají tenis jen příležitostně nebo vůbec ……….   600,- Kč
Splatnost pro členy: do 30.dubna nebo spolu s úhradou prvního hodinového hraní v roce dle bodu B/1.(podle toho co nastane dříve).
Pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v náhradní lhůtě splatnosti vyhlášené výborem, tak bude dle stanov bod 12./b) vyškrtnut z členství v klubu. Při 
opětovném vstupu do klubu je pak povinen zaplatit vstupní poplatek.
Každý člen si může zvolit, jestli zaplatí na venkovní sezónu jen udržovací členský příspěvek (2a.) nebo 
aktivní členský příspěvek (2b./2c.). Členové se zaplaceným aktivním členským příspěvkem mají právo na přednostní 
rezervaci kurtu v souladu s pravidly rezervací.

2b.   Aktivní   členský příspěvek roční  - zvýhodněný  
  tyto zvýhodněné ceny platí pro:
  a) nové členy klubu během 1. roku členství  
  b) pro stávající členy klubu pouze při úhradě tohoto aktivního členského příspěvku do 30.dubna
Děti 4 až 9 let (ročníky 2014 a mladší) ………………………..……….…... 1200 Kč   
Žáci 10 až 14 let (ročníky 2009-2013) ………………..…………..……...… 1700 Kč
Dorost 15 až 18 let (ročníky 2005-2008) ……...……..…………….………. 2000 Kč
Dospělí studenti 19 až 26 let (ročníky 1997-2004)*  …...…...………..…... 2000 Kč
Dospělí 19 až 64 let (ročníky 1959-2004)  …..….…….....…………..…….. 2600 Kč
Dospělí 65 let a starší (ročníky 1958 a starší) …..…...…..…………..……. 2000 Kč 
Dospělí 71 let a starší (ročníky 1952 a starší - členem více než 5 let) ..…   600 Kč 

*  Pro zařazení do určité kategorie je rozhodující pouze rok narození (den a měsíc narození nerozhoduje).
    Dospělí studenti prokazují status studenta platným ISIC průkazem
**  ČTS registrovaní závodní hráči klubu musí mít uhrazen členský příspěvek pro aktivní členy, vyjímku v odůvodněných případech uděluje Výbor
*** Každý hráč (člen i nečlen klubu) musí mít před prvním vstupem na venkovní kurt na jaře uhrazen na novou venkovní sezónu buď    
      aktivní členský příspěvek (2b./2c.) nebo pronájem kurtu (hodinové hraní) dle bodu B/1 nebo B/2).
**** Hráči jsou před vstupem na kurt povinni se hlásit u správce (kromě u klubu registrovaných pravidelných tréninků s trenéry).

2c.   Aktivní členský příspěvek roční - základní  
Děti 4 až 9 let (ročníky 2014 a mladší) ……………………………........…...  1500 Kč   
Žáci 10 až 14 let (ročníky 2009-2013) ……..…………………...…..……….   2000 Kč
Dorost 15 až 18 let (ročníky 2005-2008) ……........…………….……………  2300 Kč
Dospělí studenti 19 až 26 let (ročníky 1997-2004)*  …...……….………….   2300 Kč
Dospělí 19 až 64 let (ročníky 1959-2004)    ………......…...………..……...   2900 Kč
Dospělí 65 let a starší (ročníky 1958 a starší) ……….…………...….……...  2300 Kč
Dospělí 71 let a starší (ročníky 1952 a starší - členem více než 5 let) ….….  900 Kč

2d.   Aktivní členský příspěvek speciální - pro děti, které začnou hrát od září  
Děti 9 let a mladší (ročníky 2014 a mladší) …………...…………………...    400,- Kč 
* Slevněný členský příspěvek lze využít pouze jednou při vstupu do klubu pro dítě, které začne hrát s trenérem až od září, pak už za období září - říjen 
neplatí hodinové hraní dle bodu B)

3. Pronájem skříňky na 1 rok
v klubovně …………………………….……………….… 250,- Kč
ostatní ………………………………………………….… 150,- Kč
V případě nezaplacení poplatku za skříňku do 30.dubna může klub skříňku pronajmout jinému členovi, přednost mají členové se zaplaceným aktivním 
členským příspěvkem.
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B) Hodinové hraní venku v letní sezóně (duben-říjen)
1. Člen klubu s udržovacím členským příspěvkem (2a)

            1 hodina 1 hodina
Po-Pá od 15:00 Po-Pá 8:00-15:00, So-Ne

Pronájem celého kurtu: 200 Kč 160 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplatky pro jednotlivce: dvouhra 100 Kč/osoba 80 Kč/osoba 
                                    čtyřhra   60 Kč/osoba 50 Kč/osoba

=========================================================
2. Nečlenové klubu / veřejnost 1 hodina 1 hodina

Po-Pá od 15:00 Po-Pá 8:00-15:00, So-Ne
Pronájem celého kurtu:          220 Kč 180 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplatky pro jednotlivce: dvouhra 110 Kč/osoba 90 Kč/osoba
                                             čtyřhra                 70 Kč/osoba 60 Kč/osoba

C) P  latby   za hraní v nafukovací hale  
Budou vždy zveřejněny na klubovém webu a na nástěnce v klubu v aktuální verzi, nelze předem garantovat fixní cenu
po celou dobu halové sezóny.

Instrukce pro bezhotovostní platby členů:
Číslo účtu: 19-5223350297/0100
Variabilní symbol a další instrukce: https://www.tcchrudim.cz/ceny/cenik-pro-cleny-a-verejnost/
Poznámka pro příjemce: příjmení jméno a předmět platby (např. Novák Josef – aktivní členský –  skříňka) 
Plaťte pokud možno bezhotovostně s náležitou identifikací, za které osoby  je placeno. Případně pošlete vysvětlující email 
na adresu: radek.slajs@gmail.com nebo info@tcchrudim.cz

D) Ostatní
1. Cestovné proplácené za dopravu na utkání družstev a turnaje jednotlivců -  4 Kč/km. 
    Bude propláceno výhradně na účet vykazující osoby.

2. Platba za registrace závodních hráčů dětí a mládeže (přípravka, baby, mladší a starší žactvo, dorost) a dospělých 
    (jen studentů, kteří mají nárok na sníženou cenu členského příspěvku pro aktivní členy) – pouze na dobu 1 roku při
    prodloužení registrace klubem

3. Cena za 2x1m reklamy umístěné na plotě kurtů - 2 500 Kč. Výbor má právo ve vyjímečných případech cenu upravit. 

4. Správce má povinnost vydávat příjmové doklady na všechny platby za hodinové hraní.

5. Částka, kterou může výbor použít pro jednorázový výdaj za akci, která nebyla individuálně schválena a její hodnota 
    vyčíslena  na valné hromadě je 250 000 Kč vyjma součtu ročních plateb za energie.

6. Vyhláška je v platnosti na dobu neurčitou dokud není rozhodnutím orgánů klubu změněna. Dle stanov čl.2.11 je v  
    kompetenci valné hromady v kontextu pokladní vyhlášky:
a) výše a splatnost členských příspěvku a hracích poplatků
b) výše jednorázové finanční částky, s níž může výbor disponovat bez schválení valnou hromadou
    (vyjma smluvních cen za energie)

7. Čestný člen je osvobozen od úhrady členského příspěvku

8. Valná hromada přijetím této vyhlášky zmocňuje Výkonný výbor k mimořádnému snížení členských příspěvků, 
    vstupních a hracích poplatků v odůvodněných případech (např. jednotlivé hodiny v hale dopoledne a o víkendu, 
    prodej volných hodin členům nebo veřejnosti, aj.)

Ing. Jitka Holasová
předsedkyně Výboru TC Chrudim
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