PŘEDPIS ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2019
věková kategorie
0 - 6 let
7 - 12 let
13 - 18 let
19 - 99 let

ročník narození
2013 a mladší
2007 - 2012
2001 - 2006
2000 a starší

vstupní příspěvek
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
15.000,- Kč

roční příspěvek
0,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč
14.000,- Kč

udržovací příspěvek
nelze
nelze
nelze
5.000,- Kč

Při úhradě do 31.12.2018 snížený roční příspěvek 13.500 Kč.
Pokud se člen pro rok 2019, po úhradě udržovacího příspěvku (v roce 2018) “vrací do hry”, získá na roční příspěvek slevu ve výši 3.000,- Kč.

Přidružené členství
Přidružené (registrační) členství je určeno pro každého, kdo má vztah k beřovickému klubu, chce být registrován v ČGF a potřebuje vedení HCP.
Přidružené členství je platné na kalendářní rok. Příspěvek činí 1.800,- Kč a obsahuje jedno fee (personalizované na člena) na mistrovském
hřišti v sezóně 2019.

Platba
Příspěvky posílejte na účet u MONETA Money Bank číslo 150542059/0600 a jako variabilní symbol použijte poslední čtyřčíslí Vašeho
registračního čísla.

Převod členství
1)

Převést členství může pouze zletilý řádný člen, s uhrazeným celým vstupním příspěvkem na základě řádně
vyplněné převodní přihlášky.
K datu převodu musí mít původní člen uhrazen roční nebo udržovací příspěvek.
Nový člen získává řádné členství s příspěvkem původního člena.
Částka za převod činí 1.000,- Kč.

2)
3)
4)

Postup klubu v případě, že člen nezaplatí roční nebo udržovací příspěvek
1)

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 členských 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 čelnů klubu, ČGF a ČUS.

2)
3)

Akce Member Gets Member
Přiveďte do klubu nového dospělého člena, který uhradí vstupní i roční příspěvek a Vám obratem vrátíme celý Vámi uhrazený roční příspěvek
na rok 2019!

VÝHODY PRO ČLENY KLUBU
Řádný člen se zaplaceným ročním příspěvkem
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Volný vstup na sportoviště a cvičné plochy, člen neplatí fee.
Poskytnutí tréninkových míčů s 50% slevou ze základního ceníku.
Možnost zapůjčení elektrického vozíku (buggy) za zvýhodněnou cenu 500,- Kč na 18 jamek nebo 300,- Kč na 9 jamek.
Vstup do indoorové haly za zvýhodněnou cenu 160,- Kč za hodinu.
Pozvat až tři hosty do svého flightu za zvýhodněnou cenu - slevu 30% pro své hosty ze základního fee.
Nabídku může využít jen zletilý řádný člen.
Pozvat každé úterý až tři hosty do svého flightu za zvýhodněnou cenu celého flightu 1.200,- Kč.
Nabídku může využít jen zletilý řádný člen.
Přivést do klubu nového zletilého řádného člena, který uhradí celý vstupní příspěvek a roční příspěvek - stávajícímu
členovi bude vrácen celý roční příspěvek - Member Gets Member.
Slevy na partnerských hřištích (aktuální seznam partnerských hřišť naleznete na webových stránkách).

Řádný člen se zaplaceným udržovacím příspěvkem
1)
2)
3)
4)
5)

Poskytnutí tréninkových míčů s 50% slevou ze základního ceníku.
Vstup do indoorové haly za zvýhodněnou cenu 160,- Kč za hodinu.
Zúčastnit se všech akcí, které pořádí klub bez nutnosti hradit fee.
V další sezóněpři “návratu do hry” čerpat slevu 3000,- Kč z ročního příspěvku.
Slevy na partnerských hřištích (aktuální seznam partnerských hřišť naleznete na webových stránkách).

Přidružený člen
1)
2)
3)

1x fee na 18 jamek PO-NE (fee je personalizované na člena)
Vstup do indoorové haly za zvýhodněnou cenu 160,- Kč za hodinu
Slevy na partnerských hřištích (aktuální seznam partnerských hřišť naleznete na webových stránkách).

