TJ Opava, z.s. – lukostřelecký oddíl
http://lukostrelbaopava.cz

e-mail: loopava@seznam.cz

Informace pro zájemce o členství v oddíle
Nový zájemce po příchodu na lukostřelnici a projevení zájmu o členství dostane 1 měsíc (zkušební doba), po
kterou se mu zapůjčí lukostřelecké nářadí a trenér mu věnuje svůj čas během tréninků.
Po uplynutí jednoho měsíce se nový zájemce rozhodne, zda-li bude řádným členem oddílu či nikoliv.
Pro vstup do oddílu je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku a fotografií občankového typu členovi výboru
nebo trenérovi. Na přihlášku uvádějte i emailové adresy pro rychlejší komunikaci.
Poté je na něj vztahují stejné povinnosti, jako na kteréhokoliv jiného člena oddílu – řádné zaplacení příspěvků.
Doporučujeme neotálet se zaplacením členského příspěvku - kdo je členem TJ Opava, vztahuje se na něj
úrazové pojištění u Kooperativy.
Základní lukostřelecké nářadí v případě potřeby bude zapůjčeno podle půjčovního řádu. Preferujeme ale pořídit
si vlastní nářadí: luk vhodné délky a síly, sadu šípů (min. 6, optimálně 8 až 12, náhradní letky, končíky a hroty),
toulec, chrániče předloktí a prstů, stojánek na luk, po zvládnutí základů také zaměřovač, ...
Členské příspěvky se hradí na účet u Fio banky - číslo účtu : 25 00 48 30 36 / 2010
do zprávy pro příjemce : jméno člena (a za co)
nebo variabilní symbol: rodné číslo

(platné od 11/2013)

Členské příspěvky a další povinnosti člena za kalendářní rok:

Oddílový příspěvek
Registrace u ČLS

x

)

žactvo

dorost

dospělí

( do 5 let )

( 6 až 15 let )

(16 až 20 let )

od 21 let

řádný člen,
snížený přísp

žactvo / dorost / dospělí

0

1 800 Kč

1 800 Kč

1 800 Kč

500 Kč

500 Kč

nelze registrovat

závodní licence ČLS
sezóna: 1.11. až 15.10. násl.r.

Členský příspěvek
TJ Opava

předškoláci

-----

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

50 Kč

(hradí oddíl)

(hradí oddíl)

(hradí oddíl)

(hradí oddíl)

(hradí oddíl)

200 Kč/sez.

200 Kč/sez.

300 Kč/sez.

300 Kč/sez.

-----

Mládež do 18 let vč. – 100 Kč

x

)

dospělí od 19 let – 500 Kč

(hradí oddíl)

)x ... Hrazeno ze zaplaceného oddílového příspěvku (podle článku 9.05.03. Statutu oddílu).
Zkušební doba pro nové zájemce osvobozená od příspěvků před přihlášením do oddílu je 1 měsíc.

Úrazové pojištění:
Číslo pojistné smlouvy u Kooperativy :
adresa pro zasílání vyplněného hlášení o úrazu

Stane-li se úraz: 1)
2)
3)
4)

495000830-7,
KOOPERATIVA pojišťovna , a.s.
Centrum zákaznické podpory
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

běžím k lékaři
po uzdravení vyplní lékař formulář pojišťovny „oznámení úrazu“
formulář za TJ podepíše a orazítkuje předseda TJ Opava,
formulář se zašle do Modřic,
- lze součastně s touto pojistkou uplatnit i vlastní pojištění (tato je velice malá…)

V Opavě dne 11.1.2017

registrovaný člen

Pavel Hradil
Předseda výboru oddílu

