TERMÍNY SPLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Statut člena fotbalového klubu 1.HFK Olomouc získává automaticky každý hráč, funkcionář, trenér, asistent a
vedoucí družstva.
Povinností každého takového člena klubu je:
1. úhradit členské příspěvky v termínu splatnosti - v hotovosti nebo bankovním převodem na účet
2. úhradit jednorázový roční členský poplatek FAČR v termínu splatnosti - v hotovosti nebo bankovním
převodem na účet
3. být registrovaný ve Fotbalové asociaci ČR - zajišťuje klub
4. dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
5. dodržovat zásady slušného chování a vystupování ve jménu klubu
6. dodržovat zásady provozního řádu sportovního areálu 1.HFK Olomouc
Rozdělení členských příspěvků:
Funkcionáři
Trenéři, asistenti, vedoucí družstva
Dorost U19, žáci U15, U14
Dorost U17, U16
Žáci U13, U12
Přípravka st. A - U11, st. B - U10
Přípravka ml. A - U9, U8
Přípravka ml. B - U7, U6 a ml.
Členství ve FAČR

450,- Kč / rok
300,- Kč / rok
5.000,- Kč / rok / 4 splátky
5.500,- Kč / rok / 4 splátky
4.500,- Kč / rok / 4 splátky
3.500,- Kč / rok / 4 splátky
3.000,- Kč / rok / 4 splátky
2.500,- Kč / rok / 4 splátky
100,- Kč mládež do 18-ti let / 200,- dospělý / rok

Termíny splatnosti čelnských příspěvků:
1. splátka do 28.02. daného roku
2. splátka do 15.04. daného roku

3.
4.

splátka do 31.07. daného roku
splátka do 15.09. daného roku

Členství ve FAČR jednorázově do 20.2. daného roku.
Forma úhrady členských klubových přípěvků a členství v FAČR:
1. v hotovosti, účetní paní Dagmar Fišerové na ekonomickém oddělení klubu a dále také šéftrenérovi
mládeže panu Vlastimilu Paličkovi
2. nebo bankovním převodem na účet číslo: 1805647359 / 0800 u České spořitelny, variabilní symbol:
rodné číslo člena (hráče) !!!
Úhrada klubových příspěvků může být provedena buď ve čtyřech splátkách nebo jednorázově. Současně
upozorňujeme, že pokud mají rodiče v našem klubu dva chlapce, platí pouze za jednoho. V případě, že rodič
působí v našem klubu na pozici trenéra mládeže, tak za svého syna příspěvky neplatí.

