Pravidla pro členské příspěvky LK Jasan Aš platná od roku 2013:
Členské příspěvky se vybírají vždy na začátku kalendářního roku do 31.1.
Pro nové členy do 18 let je stanovena 4 měsíční zkušební doba, po jejím uplynutí bude
členský příspěvek vyžadován.
Rozděleny na 3 druhy
-

plné (v roce 2013 – 1000,- Kč)
částečné (v roce 2013 – minimálně 501 Kč)
dobrovolné (v roce 2013 - minimálně 50 Kč)

Horní hranice členského příspěvku není stanovena ani u jednoho druhu
Plné příspěvky – děti od 5 let včetně – aktivní závodníci (v létě nebo v zimě)
- dospělí od 19 let – aktivní závodníci
Částečné příspěvky – funkcionáři a ostatní dospělí, kteří se podílejí na klubové činnosti
Dobrovolné příspěvky – všichni ostatní, kteří z různých důvodů chtějí být členy, i když se
přímo neúčastní klubové činnosti
Dospělí, výjimečně i děti starší 15 let si mohou vybrat druh členského příspěvku s tím, že je
třeba respektovat níže uvedená pravidla.
Plátce částečného a plného příspěvku má nárok zdarma na
- startovné na závodech, jichž se pod hlavičkou LK Jasan Aš zúčastní
- cestovné na závodech, na nichž účast zajišťuje vedení LK Jasan Aš
- namazání lyží, přepravu a údržbu kol, apod. při účasti na závodech a soustředění
- ubytování na závodech, na nichž účast zajišťuje vedení LK Jasan Aš
- zapůjčení lyží na zimní sezónu za symbolický poplatek stanovený každoročně podle
aktuálních cen
- startovné na závodech pořádaných LK Jasan Aš
- doplatek rozdílu skutečné ceny vybíraného poplatku za bazén
- doplatek ve výši rozdílu skutečné ceny a vybírané částky při účasti na soustředění
- …
Tento nárok je dobrovolný a není povinnost jej vyčerpat.
Plátce dobrovolného příspěvku má nárok zdarma na
- účast na trénincích, pořádaných LK Jasan Aš
- ….
při účasti na závodech, soustředěních a jiných akcích (aktivní i pasivní) si veškeré platby
uvedené u plátců plného příspěvku hradí sám s výjimkou situace, kdy je vedením LK
Jasan Aš požádán o pomoc při zajištění akce (doprava, organizování, jiné,…)

Výjimky z těchto pravidel jsou možné jen na základě rozhodnutí vedení LK Jasan Aš.

Schváleno srazem LK Jasan Aš
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