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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY FBC TŘINEC z.s. 
 

Platba členských příspěvku na sezonu 2022-2023 je možná  
 

Pouze bezhotovostním převodem na účet klubu u FIO TŘINEC, 

č.ú.: 2300120329/2010  QR kód obdržíte v emailu s informací o 

platbě 

!!! DŮLEŽITÉ !!! DŮLEŽITÉ !!! 
 

variabilní symbol = číslo vygenerované systémem EOS z emailu 

toto je nejdůležitější údaj pro spárování platby!!  

Bez něj nejsme schopni dohledat platbu, systém Vás jinak 

bude upozorňovat o nezaplacené platbě, proto prosím o 

dodrženi tohoto údaje. 

 

do kolonky odesílatel (zpráva pro příjemce) = uvést jméno a 

příjmení hráče a kategorii za kterou nastupuje 

 

Bez těchto informaci nejsme schopni napárovat platby 

v systému EOS, který jsme pro sezonu 2022/2023 po dlouhé 

úvaze byli nuceni vyměnít pro všechny členy FBC Třinec z.s. 
 

Termíny plateb: 
 

• za 1. pololetí – 15.10.2022 (pro období 1.8.2022-15.01.2023) 

• za 2. pololetí – 30.1.2023(pro období 16.1.2023-31.05.2023) 
 

Důležité upozornění: 
V případě neuhrazení částky k datu splatnosti jednotlivých plateb, nebude 

hráčům až do doby přičtení dlužné částky na bankovní účet klubu umožněno 

účastnit se tréninkových jednotek, utkání a ostatních aktivit klubu. 

Všechny dlužné, neuhrazené příspěvky (budete o nich informováni) zaplaťte, 

pouze výše uvedeným způsobem nejpozději do 30.9.2022. Děkujeme. 

 



Výše členských příspěvků u jednotlivých kategorií (platné od 1.9.2022): 

 

 
• PŘÍPRAVKA (ročníky narození 2014 a mladší) 

celkem 2 000,-Kč/rok 

 

 

 

• ELEVOVÉ (ročníky narození 2012, 2013) 

• MLADŠÍ ŽÁCI (ročníky narození 2010, 2011) 

• STARŠÍ ŽÁCI (ročníky narození 2008 a 2009) 

• STARŠÍ ŽAČKY (ročníky narození 2008 a 2009) 

• DOROSTENCI (ročníky narození 2006 a 2007) 

• JUNIORKY (ročníky narození 2004 a 2005) 

• JUNIOŘI (ročníky narození 2004 a 2005) 

• ŽENY (ročníky narození 2003 a starší) 

• MUŽI A+B (ročníky narození 2003 a starší) 

 

2 750,-Kč/pololetí – celkem 5 500,-Kč/rok v případě jednorázové platby do 15.10.2022 

poskytnutá slevu 500 kč = celkem 5 000,-Kč/rok 

(při sourozenecké slevě 2625,-Kč/pololetí, popřípadě 4750,-Kč/rok) 

 

 

 

 

Bohužel jsme díky zvýšení nájmu na sportovištích museli přistoupit k navýšení 

členských příspěvku pro tuto sezonu. 
 

 



Pro sourozence, kteří navštěvují náš klub, v kterékoliv kategorii máme 

sourozeneckou slevu 250,- Kč na osobu. 

 

Při přerušení docházky nebo ukončení docházky v klubu popřípadě 

zásahem vyšší moci se poplatek nevrací. 

 

V případě nesrovnalostí, informaci či dotazu kontaktujte hospodáře 

klubu: p. Martin Šteglík, e-mail: info@fbctrinec.cz , +420 725 744 253 

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. 

 

Veškeré dotazy můžete směřovat na níže uvedené kontakty. 

 

Bc. Jiří Kajfosz       předseda FBC Třinec   +420 734 642 603 

Mgr. Tomáš Sikora  Šéftrenér    +420 605 358 211 

Martin Šteglík       hospodář FBC Třinec  +420 725 744 253 

 

 

 

Za vedení klubu 

 

Bc. Jiří Kajfosz 

předseda klubu 
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Třinec 739 61 

IČ 22902660                 

mailto:info@fbctrinec.cz

