Hráčské a členské příspěvky HC Lvi Břeclav z.s.
na sezonu 2020 /2021
HRÁČSKÉ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DLE TŘÍD:
Zájemce o to, stát se hokejistou – trénink zdarma na zkoušku
Přípravka - 4.000,- Kč

(hráčské 3.500,-Kč + členské 500,-Kč)

(nebo měsíční platby 500,- Kč po uhrazení členského příspěvku 500,- Kč)
1 + 2 třídy - 5.000,- Kč

(hráčské 4.500,-Kč + členské 500,-Kč)

3 – 5 třídy - 6.500,- Kč

(hráčské 6.000,-Kč + členské 500,-Kč)

6 – 7 třídy - 7.500,- Kč

(hráčské 7.000,-Kč + členské 500,-Kč)

8 – 9 třídy - 7.500,- Kč

(hráčské 7.000,-Kč + členské 500,-Kč)

Dorost

- 9.000,- Kč

(hráčské 8.500,-Kč + členské 500,-Kč)

Junioři

- 8.000,- Kč

(hráčské 7.500,-Kč + členské 500,-Kč)

(Členský příspěvek je pro všechny kategorie včetně přípravky stanoven na čásku: 500,- Kč)

HOSTOVÁNÍ:
Hostování hráče HC Lvi Břeclav v jiném klubu, vždy úhrada členského příspěvku
500,- Kč a to již před jednáním o hostování. Po odsouhlasení hostování následně
uhradí:
-

50% hráčského příspěvku příslušné kategorie, za podmíky že v hostujícím
klubu hraje soutěž ve stejné ne nižší úrovni jak v mateřském klubu,
pokud mateřský klub nebude mít přihlášenou soutěž pro danou kategorii
hradí pouze členské příspěvky,
pokud hostující klub hraje vyší soutěž, hradí pouze členský příspěvek.

Hostující hráč v klubu HC Lvi Břeclav hradí hráčský příspěvěk příslušné kategorie
ve které hraje a nehradí členský příspěvek.
Poplatky za hostování hráčů mezi kluby, jsou řešeny směrnicí klubu pro sezónu
2020/2021 a přestupním řádem ČSLH.

VYJÍMKY A SLEVY Z ÚHRAD HRÁČSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

č. 1. Slevy a vyjímky jsou určeny pouze na hráčské příspěvky.
č. 2. Slevy a výjímky nelze kombinovat.
č. 3. Hráči, kteří začnou trénovat v průběhu sezony, uhradí poměrnou část
zaokrouhlenou na celé měsíce.
č. 4. Druhé dítě z rodiny v klubu

50%

č. 5. Třetí dítě z rodiny v klubu

100%

č. 6. Jedno dítě trenéra nebo člena spolku

100%

č. 7. Jedno dítě asistenta trenéra

50%

č. 8. Jedno dítě vedoucího týmu

50%

č. 9. Vedoucí týmu, pokud má dvě děti v klubu 100% na dítě v kategorii ve
které vykonává funkci vedoucího.

Slevy budou v klubovém systému nastaveny po odeslání žádosti na mail:
sekret@hclvibreclav.cz

ÚHRADA A SPLATNOST PŘÍSPĚVKŮ:
Členský příspěvěk se hradí spolu s hráčským, v případě rozložení splátek vždy
s první platbou.
Hráčské příspěvky lze na žádost, rozložit do tří poměrných splátek. Splatných
k 1.8.2020 - 15.9.2020 - 15.12.2020. V aplikaci klubu bude vždy nastavena celá
částka k zaplacení a každý člen zde uvidí kolik má ještě doplatit. (žádosti na
rozložení hráčských příspěvků lze zasílat na mail: sekret@hclvibreclav.cz)
V případě zájmu a ohledem na dané skutečnosti, je možno individuálně s
vedením klubu dohodnout jinou četnost plateb hráčských příspěvků).

Úhrada plateb příspěvků bude probíhat cestou klubového systému, kde
budou veškeré informace k úhradám. Úhrady je nutno provést
nejpozději od vyzvání v klubovém systému a na stránkách klubu
nejpozději do 1. 8. 2020.
Platby v kategorii přípravky budou nastaveny po dohodě s hlavním
koordinátorem přípravky (pokud hráč nebude zaveden v klubovém
systému).

