
  
            

 

    SMĚRNICE č. I/2023/1                                          leden 2023 

Hrazení členských a klubových příspěvků v plaveckém klubu 

na období LEDEN - ČERVEN 2023. 

Termín splatnosti pro platby klubových příspěvků: do 31. ledna 2023 
V případě nezaplacení v daném termínu nebude umožněn vstup na trénink (bez výjimky). 

Na veškeré platby lze předem domluvit splátkový kalendář. 

 

A tým  1.400,- / měsíc 8.400,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

studenti SG  1.200,- / měsíc 7.200,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

Přípravka A  1.300,- / měsíc 7.800,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

Přípravka B  1.200,- / měsíc 7.200,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

Přípravka C  1.100,- / měsíc 6.600,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

Přípravka D 1x týdně 700,- / měsíc 4.200,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

Přípravka D 2x týdně 1.050,- / měsíc 6.300,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

Kondiční plavání      1x týdně 700,- / měsíc 4.200,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

Kondiční plavání      2x týdně 1.050,- / měsíc 6.300,- Kč / pololetí + 100,- ČP na rok 2023 

    

Členský příspěvek 100,-Kč / kalendářní rok  
- hradí všichni členové klubu (bez rozdílu) – plavci, trenéři, rozhodčí, funkcionáři, …  

    

Kurzy pro neplavce (malý bazén) 3.700,-Kč / kurz   

Kurzy pro dospělé (velký bazén) 200,-Kč / 1 lekce   

Individuální lekce plavání 450,-Kč / 60 minut nezahrnuje vstup na bazén  

    

Záloha za vstupní čip 500,-Kč    

 

Platby se provádí převodem na účet klubu nebo hotově v kanceláři klubu (dle provozních hodin) 

 

číslo účtu: 211394476/0300 

variabilní symbol: rodné číslo sportovce bez lomítka nebo vygenerovaný VS ze systému EOS 

specifický symbol: 2023 

zpráva pro příjemce: jméno sportovce - tréninková skupina  
Název klubu: PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. 

Sídlo klubu: Sokolský ostrov 402/4, 370 01  

IČO: 270 36 618 

 


