
Příloha číslo 1 klubové směrnice číslo 1                                                                                                       

             Příspěvky, poplatky a vstupní vklady 

                       členů PGC Ostrava v roce 2023 

1   Roční příspěvky  

1.1 

 

 

a) Klubový členský příspěvek                                              15.900 Kč 

b) Klubový členský příspěvek zlevněný   A – mládež do 18 let 

                                                                   B – studující starší 19 let, ženy 

                                                                         na MD a starobní důchodci  

                      

            6.360 Kč 

            7.950 Kč 

c) Klubový členský příspěvek evidenční 

 

  mládež do 12 let  

  členové starší 70 let vč. 

  členové starší 80 let vč. 

2.000 Kč 

4.770 Kč 

1.000 Kč 

  členové nehrající starší 18  

  let a nestudující, členové DR 

  nehrající starší 70 let vč.  

max.*) 4.000 Kč 

             

            2.000 Kč 

d) Klubový členský příspěvek mimořádný                    0 Kč 
 

1.2 a) Členský příspěvek ČGF 300 Kč 

b) Členský příspěvek ČGF žáci a mládež do 18 let 100 Kč 
 

1.3 a) Členský příspěvek TJ Ostrava (dále jen TJO)              400 Kč 

b) Členský příspěvek TJO muži/ženy nad 63 /61 let               300 Kč 

 c) Členský příspěvek TJO mládež do 18 let               200 Kč 

*) evidenční příspěvek členů platících příspěvek zlevněný činí 2 900 Kč 

2   Poplatky za tréninkovou přípravu  

2.1        Společná příprava  

 

po dobu 12 měsíců po sobě 

jdoucích od 1.4. běžného roku *)   

  

 

reprezentace 

 

7.000 Kč 

 

ostatní členové TCM 

 

8.000 Kč 

   

přípravka dětí a mládeže 

 

9.000 Kč 

*) přijati do společné přípravy po 31.8. běžného roku hradí 40 % z uvedené výše poplatku 

3   Vstupní vklady 
 

3.1 

 

 

a) Nové členství              19.990 Kč    

b) Rodinný příslušník člena klubu       15.900 Kč   

c) Děti do 12 let         2.000 Kč 

d) Mládež do 18 let, studující do 26 let a starobní důchodci  *)    9.900 Kč 

e) Registrační poplatek  (vznik nového členství za členství zanikající)     1.000 Kč 

   v roce vstupu vstupující nehradí klubové roční příspěvky dle bodu 1.1 

 *) u vstupujícího člena mladšího 18 let s HCP max. 5, činí 1.000 Kč (podmínkou je vznik členství v PGCOV se statusem 

     členství domovského) 

  

 

Bližší podrobnosti k jednotlivým položkám, včetně platebních podmínek, upravuje klubová směrnice číslo 1. 


