
Golf Club Beřovice z.s.

vstupní příspěvek udržovací příspěvek

1 0 - 6 let 1.000,- Kč 0,- Kč nelze

2 7 - 12 let 1.000,- Kč 1.000,- Kč nelze

3 13 - 18 let 1.000,- Kč 5.000,- Kč nelze

4 19 - 99 let 15.000,- Kč

nebo 3.000,- Kč po dobu 5 let vstup od 1.8.2016

vstup od 1.11.2016

*13.000,- Kč

**6.500,- Kč

**500,- Kč

5.000,- Kč

* Při úhradě do 31.12.2015 snížený roční příspěvek 12.500,- Kč.

** Platí pouze pro nové členy klubu.

1)

2)

3)

věková kategorie

Předpis příspěvků řádných členů pro rok 2016

Členství životního partnera - pro životního partnera řádného člena klubu kategorie 4 je vstupní příspěvek 7.000,- Kč. Výše 

ročního příspěvku se řídí datem vstupu věkové kategorie 4.

Převod členství je možný (pouze v kategorii 4) pro řádné členy, kteří vstoupili do klubu nejpozději v roce 2014 nebo pro členy, 

kteří mají uhrazen celý vstupní příspěvek kategorie 4. Převod je neplatný nemá-li stávající člen v daném roce uhrazen alespoň 

udržovací příspěvek. Částka za převod členství činí 5.000,- Kč.

Přidružené členství - příspěvek 1.000,- Kč za rok. Přidružené členství je určeno pro každého, kdo má vztah k beřovickému 

hřišti, chce být registrován v ČGF a potřebuje vedení HCP.

Věková kategorie - určení věkové kategorie se řídí rokem narození, nikoliv přesným datumem narození, tzn. například 

všechny děti, kterým bude 7 let v průběhu roku 2016, spadají do kategorie 7-12 let a vztahují se na ně příspěvky této 

kategorie.

roční příspěvek

Po uplynutí lhůty splatnosti, což je 31.12. předchozího roku, bude člen v průběhu ledna daného roku zablokován na 

serveru ČGF v návaznosti na pokyny ČGF o přípravě tisku karet.

Nedojde-li k úhradě do 30.5. daného roku, bude člen vyřazen z evidence klubu, ČGF a ČUS.

Uhradí-li vyřazený člen své závazky dodatečně, může výbor klubu rozhodnout o vrácení do evidence členů klubu, ČGF a 

ČUS.

Postup klubu v případě, že člen nezaplatí roční nebo udržovací příspěvek:

Platba - příspěvky posílejte na účet u GE Money Bank číslo 150542059/0600 a jako variabilní symbol použijte poslední čtyřčíslí 

Vašeho registračního čísla.


