TJ Jiskra Litomyšl, z.s.
Členské a oddílové příspěvky – podzim 2021
Každý člen fotbalového klubu TJ Jiskra Litomyšl, z.s. je povinen uhradit členské příspěvky. Vzhledem
k systému soutěží podzim – jaro i výběr příspěvků má stejný systém, tedy 2x ročně. Půlroční příspěvek se
skládá z členského příspěvku TJ, členského příspěvku FAČR a oddílového příspěvku.
Pokud člen fotbalového klubu neuhradí příspěvek, pozbývá platnost jeho členství a s ním spojené výhody.

Termín odevzdání příspěvků za podzim 2021 je do pátka 15. října 2021.
Výše příspěvku je 1.000 Kč.
V případě sourozenců, kteří hrají fotbal, je pro druhého a každého dalšího částka snížena na polovinu.
(1 dítě – 1.000 Kč, 2 děti – 1.500 Kč, 3 děti – 2.000 Kč, atd.)
Platbu lze provést převodem:
▪ na účet č. 1280427379/0800
▪ v.s. 0017 (muži) / 0027 (dorost) / 0037 (žáci) / 0047 (přípravky a školička)
▪ do poznámky prosíme uvést jméno, příjmení, rok narození, kategorie

Co se hradí z členského příspěvku TJ Jiskra Litomyšl, z.s.:
• vedení účetnictví celé TJ, zpracování daňového přiznání, apod.
• administrace dotací a grantů
• sportovec je na trénincích a akcích pořádaných pod hlavičkou oddílu pojištěn
• příspěvek na členství v České unii sportu
Co se hradí z oddílového příspěvku fotbalového klubu TJ Jiskra Litomyšl, z.s.:
• startovné v mistrovských soutěžích
• doprava k mistrovským utkání
• nákup pomůcek a materiálu pro sportovní činnost (dresy, míče, tréninkové pomůcky, apod.)
• praní dresů
• pitný režim pro domácí zápasy
• náklady na rozhodčí a delegáty svazu při domácích mistrovských zápasech
• provoz umělé trávy
K čemu slouží členský příspěvek FAČR:
Každý člen musí mít zaplacený příspěvek fotbalové asociace, aby mohl hrát zápasy. Členství
prostřednictvím klubu má dopad na výši dotace, kterou klub obdrží prostřednictvím zpětného
přerozdělení přijatých členských příspěvků. Tzn. čím více členů, tím je větší dotace od FAČRu a ze
státního rozpočtu.

Výkonný výbor fotbalového klubu TJ Jiskra Litomyšl, z.s.

