
Členské příspěvky 2019 -  TJ Sokol Mochtín 
 
Za výběr příspěvků zodpovídá trenér (cvičitelka) týmu (družstva), popř. pověřený 
člen. Výběr za 1.pololetí se provádí nejpozději do 15.února  2019, výběr za druhé 
pololetí pak do 10.října 2019.  
Seznamy platících s příspěvky předají pověření trenéři (cvičitelky) k ověření K.Šotovi 
do stanoveného termínu. Ten je pak předá do pokladny TJ.. 
 
Hráčské + členské příspěvky jsou pololetní a v této výši : 
 
Výše čl.příspěvků 
                                                                                                                               Kč 
 
... mladší přípravka (začínající, nábor, školička)……… ……………….   150,- Kč 
 
… mladší a starší přípravka - registrovaní  …………………………... .     250,- Kč 
 
… žáci mladší i starší s registrací i bez…………………………………..    300,- Kč 
 
…žákyně a dorostenky odboru SPV   …………………………………….    150,- Kč 
 
…dorostenci………………………………………………………………………450,- Kč 
                                     
... muži registrovaní (aktivní) ………… ……………………………………    600,- Kč 
 
… muži,  ostatní členové TJ (odb.SPV, odd. RS, SG, přispívající)  ….    200,- Kč 
 
… ženy aktivní v odboru SPV  …………………..………………………….    150,- Kč  
 
… ženy na mateřské a ostatní členky TJ  …………………………………      50,- Kč 
 
… důchodci (kyně) …………………………………………………………….      50,- Kč 
 
 
….. Aktivní  trenéři a rozhodčí TJ Sokol Mochtín platí jen za 1. pololetí  200,- Kč., 
(poplatek FAČR), cvičitelé(ky)SPV jen 100,- Kč, ve II.pololetí roku pak již neplatí 
nic.  Důvod : odvádí ve prospěch tělovýchovy v Mochtíně zdarma velký kus práce, 
patří jim velké poděkování ! 
 
…..Vstupné na fotbalové zápasy v Mochtíně (mimo mimořádné akce) nemusí platit : 

a) aktivní funkcionáři TJ, aktivní trenéři a rozhodčí FO TJ Sokol Mochtín 
b) aktivní hráči FO TJ So Mochtín (muži, dorost, žáci, přípravka) a ženy 

 
Pojištění 
      Každý člen TJ Sokol Mochtín, který má řádně uhrazeny členské (hráčské) 
příspěvky, je pojištěn pro případ úrazu při sportovních akcích pořádaných naší TJ , 
popřípadě i jinou TJ a to společnou smlouvou ČUS a pojišťovnou KOOPERATIVA 
a.s. č.4950050842 
Bližší informace, potvrzení apod.  – K.Šot (605 357370) , více na webu ČUS (Česká 
unie sportu)                                                     
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