
ROZPI S K AT EG ORI Í  A ČL EN SK ÝCH  PŘ Í SPĚVKŮ  RCDB NA  R OK 2 02 0

1) KATEGORIE A VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020

KATEGORIE PŘÍSPĚVEK POZNÁMKA

MUŽI 3.500,- Kč STUDENT VŠ – 3000,-Kč

ŽENY 3.500,- Kč STUDENTKA VŠ – 3000,-Kč

MLÁDEŽ 3.500,- Kč KATEGORIE U6 – U20
(STUDENT VŠ – 3000,-Kč)

MLÁDEŽ II. * 2.500,- Kč SLEVA V PŘÍPADĚ SOUROZENCŮ

MLÁDEŽ III. ** 1.000,- Kč SLEVA PRO DĚTI TRÉNÉRŮ A HRÁČŮ
V KATEGORII MUŽI NEBO ŽENY

OSTATNÍ 1.000,- Kč ČLENOVÉ KLUBU, PERMANENTKA NA
UTKÁNÍ EXTRALIGY

TRENÉŘI 0,-Kč OSVOBOZENI OD PLATBY

* Mládež II - sourozenci (u této kategorie již nelze uplatňovat slevu „STUDENT“)

**MLÁDEŽ III – v případě této kategorie se již nekumulují sourozenecké slevy

2) Členové kategorií „MUŽI, ŽENY, MLÁDEŽ A MLÁDEŽ II“, mají možnost platit příspěvky čtvrtletních či v pololetních splátkách. Ostatní kategorie platí členské příspěvky
jednorázově. Kategorie MLÁDEŽ III. je určena pro děti trenérů a dospělých hráčů klubu. Kategorie „TRENÉŘI“ jsou řádnými členy oddílu RCDB (pokud nejsou členem
jiného oddílu), aktivně se zúčastňují trenérské práce a mají platnou trenérskou licenci vystavenou ČSRU. Tito jsou osvobozeni od placení členských příspěvků. Pro
uznání slev na platbě členských příspěvků pro studenty (kategorie „MUŽI“, ŽENY“ a „MLÁDEŽ“ studující VŠ) je nutné doložit potvrzení o studiu na vysoké škole (při
platbě převodem uvede do poznámky k platbě poznámku „STUDENT“).

3) U nových členů všech hráčských kategorií je platba požadována po uplynutí 2 měsíční lhůty podepsáním přihlášky za člena spolku.

4) Členové klubu starší 70 let jsou od platby členských příspěvků osvobozeni. Tito členové v případě zájmu obdrží permanentku na utkání extraligy v roce 2020.

5) TERMÍN PLATEB –  do 31. 3. 2020
V případě čtvrtletních plateb druhá splátka do 30.6. 2020, třetí splátka do 30.9. 2020 a čtvrtá splátka do 31.12.2020.
U pololetních plateb druhá splátka do 30. 9. 2020.



6) OBECNÉ

- Členské příspěvky jsou dle znění Stanov RCDB jedním ze zdrojů příjmů oddílu RCDB. Aktuální výše příspěvků byla odsouhlasena Valnou hromadou spolku dne
18. 6 2019.

- Vedení klubu upřednostňuje platbu příspěvků bezhotovostním převodem na účet číslo 23100514/0600. Variabilní symbol pro členské příspěvky na rok 2020 je
55551. Do poznámky k platbě uvést identifikaci za koho je platba provedena (jméno, příjmení a hráčská kategorie), v případě studia připsat poznámku
„STUDENT“. Druhou možností úhrady příspěvků je platba v hotovosti sekretáři klubu, který vystaví oproti platbě příjmový doklad.

- UPOZORNĚNÍ - pokud kdokoliv z platících (týká se hlavně rodičů dětí) požadovat daňový doklad, k případnému proplacení příspěvků u různých institucí,
doporučujeme provést hotovostní platbu sekretáři klubu, který vystaví oproti platbě příjmový doklad (daňový doklad). Žádný jiný daňový doklad vedení klubu
vystavit nemůže. Můžeme pouze vystavit obecné potvrzení o zaplacení členských příspěvků na rok 2020.

- V případě zranění nebo dlouhodobé (nejméně půl roku) indispozici hráče účastnit se tréninkových jednotek a zápasů, lze požádat vedení klubu o stanovení
individuální výše členského příspěvku.

7) VÝHODY ČLENSTVÍ RCDB
Pro členy RCDB platí práva jejichž rozsah je podrobně stanoven ve znění platných STANOV RCDB, schválenými 14. 12. 2015.

Z dalších výhod příklady:
- možnost užívání klubové posilovny
- permanentka na ligové zápasy mužů – pro kategorii „OSTATNÍ“
- zřízení hráčské licence člena ČSRU
- hrazené výjezdy na turnaje/zápasy
- možnost hrazených lekcí či slev u partnerských organizací – dle rozhodnutí Výboru RCDB, Trenérské rady.
- zdarma účast na dětských akcích pořádaných oddílem RCDB, Unií BS či jinými oddíly, které jsou členy Unie BS.

8) Kontakty
Předseda RCDB –Jiří Valášek, tel.:  +420 777 260 412
Sportovní ředitel RCDB – Linda Vrátníčková, tel.: +420 603 830 188
Sekretář RCDB – Martin Škára,  tel.: +420 739 329 017
Emailová adresa: sekretariat@dragonbrno.cz

      V Brně  7. 1. 2020

Valášek Jiří – předseda RCDB


