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

sourozeneckou slevu 250,- Kč na osobu. 

Při přerušení docházky nebo odhlášení se poplatek nevrací. 

 

V případě nesrovnalostí kontaktujte hospodáře klubu: 

p. Martin Šteglík, e-mail: info@fbctrinec.cz 

 

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

 

Veškeré dotazy můžete směřovat na níže uvedené kontakty. 

 

Mgr. Tomáš Sikora  šéftrenér pro složku chlapců +420 605 358 211 

Tomáš Žvak        šéftrenér pro složku dívek        +420 739 940 015 

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

Martin Šteglík       hospodář  FBC OSSIKO Třinec +420 725 744 253 

 

 

 

 

 

Za vedení klubu FBC Ossiko Třinec 

Bc. Jiří Kajfosz 

předseda klubu 

 

 

    FBC OSSIKO TŘINEC 

 

 

              

  

 

 

 



ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY FBC OSSIKO TŘINEC 
 

Vážení členové klubu, zákonní zástupci členů, 

vedení klubu oznamuje, že s okamžitou účinností, tj. od 1.9.2018, dochází ke 

změně systému vybírání členských příspěvků, které je možné hradit   

 

 POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU 

 

na klubový bankovní účet vedený u Fio banky Třinec, č.ú.: 2300120329/2010. 

Ke změnám dochází z důvodu vysoké administrativní náročnosti osobních 

hotovostních plateb, efektivnosti a především transparentnosti. 

 

Způsoby úhrady: 

1. bezhotovostním převodem na účet klubu u FIO TŘINEC, č.ú.: 

2300120329/2010 

2. osobním vkladem v hotovosti u FIO TŘINEC, č.ú.: 

2300120329/2010 

3. složenkou typu A, vzor 114, č.ú.: 2300120329/2010 

!!! DŮLEŽITÉ !!! DŮLEŽITÉ !!! DŮLEŽITÉ !!! DŮLEŽITÉ !!! 

DŮLEŽITÉ !!! 
• variabilní symbol = rodné číslo hráče (bez lomítka) 

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

příjmení hráče a kategorii 

 
Termíny plateb: 

• za 1. pololetí – 30.9.2018 

• za 2. pololetí – 20.2.2019 

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, 

prosíme, pouze výše uvedeným způsobem nejpozději 30.9.2018. 

 

Výše členských příspěvků u jednotlivých kategorií (platné od 1.9.2018): 

 

• ELEVOVÉ (ročníky narození 2008, 2009 a mladší) 

1 500,-Kč/pololetí – celkem 3 000,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 2 700,-Kč/rok 

• MLADŠÍ ŽÁCI (ročníky narození 2006, 2007 a mladší) 

1 500,-Kč/pololetí – celkem 3 000,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 2 700,-Kč/rok 

• STARŠÍ ŽÁCI (ročníky narození 2004 a 2005) 

1 750,-Kč/pololetí – celkem 3 500,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 3000,-Kč/rok 

• DOROSTENKY (ročníky narození 2002 a 2003) 

1 500,-Kč/pololetí – celkem 3 000,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 2 700,-Kč/rok 

• DOROSTENCI (ročníky narození 2002 a 2003) 

1 750,-Kč/pololetí – celkem 3 500,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 3000,-Kč/rok 

• JUNIORKY (ročníky narození 2000 a 2001) 

1 750,-Kč/pololetí – celkem 3 500,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 3000,-Kč/rok 

• JUNIOŘI  (ročníky narození 2000 a 2001) 

1 750,-Kč/pololetí – celkem 3 500,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 3000,-Kč/rok 

• ŽENY (ročníky narození 1999 a starší) 

1 750,-Kč/pololetí – celkem 3 500,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 3000,-Kč/rok 

• MUŽI (ročníky narození 1999 a starší) 

1 750,-Kč/pololetí – celkem 3 500,-Kč/rok 

v případě jednorázové platby do 30.9.2018 – celkem   

 3000,-Kč/rok 

 


