
OTÁZKY A ODPOVĚDI KE ČLENSTVÍ, ÚHRADÁM A PŘÍSTUPU DO SPORTOVIŠŤ TJ SOKOL NUSLE 

 

Lze provést úhradu členských příspěvků bezhotovostně ?  

Ano, podle vzoru níže: 

Na účet:   6472864728/2010 

Částka: 600,-  (např nový člen předškoláci = 400+200) 

 400,-  (např. stávající člen předškoláků=neplatí spolkové př.) 

Variabilní symbol: 10028  (každý člen má přidělený var.symbol) 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení (např. Josef Novák) 

 

 
Jsem členem. Jak zjistím svůj variabilní symbol ? 
U vedoucích družstev a klubů, v kanceláři TJ a v recepci. 
 
 
Jak je vytvořený variabilní symbol ? 
První číslice určuje oddíl, další čtyři pozice jsou pořadové číslo člena daného oddílu (např. 
všestrannost 1xxxx, stolní tenis 4xxxx, basketbal 3xxxx, tanec 9xxxx atd.) 
 
 
Chci se stát členem TJ Sokol Nusle. Jak mám postupovat ? 
Zájemce o členství nebo jeho zákonný zástupce vyplní členskou přihlášku a podepíše souhlas o 
zpracování osobních údajů (GDPR). Oba formuláře jsou v sekci O nás/Legislativa... Na základě 
odsouhlasené přihlášky vedoucím oddílu nebo klubu mu bude přidělen variabilní symbol. Kapacita 
oddílů je omezená, proto je nutný souhlas vedoucího oddílu. Úhradu členských oddílových a 
členských spolkových příspěvků leze provést bezhotovostně nebo v hotovosti v úředních hodinách 
pokladny matriky. 
 
 
Jak zjistím, zda by mě bavilo být členem některého z oddílů TJ Sokol Nusle ? 
Po předchozí telefonické nebo osobní dohodě s vedoucím oddílu nebo v kanceláři TJ lze přijít na 
cvičení/trénink vybraného oddílu. Návštěvu sportovišť je třeba ohlásit v recepci TJ, protože 
sportoviště TJ mohou využívat pouze členové TJ Sokol Nusle, registrovaní hosté, soupeři našich oddílů 
dle rozpisu soutěží pořádaných sportovními svazy, popř. smluvní nájemci. 
 
 
Dostanu doklad o úhradě členských příspěvků i v případě bezhotovostní platby ? 
O platební doklad k bezhotovostní platbě požádejte na prochazkova@tjsokolnusle.cz Do žádosti 
uveďte datum platby. Doklad si vyzvednete při cvičení v kanceláři nebo v recepci. U členů, kteří u nás 
mají zaregistrovaný email, odešleme doklad v elektronické podobě. 
 
 
Lze uhradit členské příspěvky v hotovosti vedoucímu oddílu ? 
Ke každé hotovostní platbě musí být vystaven účetní doklad. Hotovostní platby členských příspěvků 
lze provést pouze v úředních hodinách pokladny matriky. 

http://new.tjsokolnusle.cz/wp-content/uploads/2018/08/prihlaska-dospeli.pdf
http://new.tjsokolnusle.cz/wp-content/uploads/2018/08/prihlaska-mladez.pdf
http://new.tjsokolnusle.cz/wp-content/uploads/2018/08/INFORMACE_O_ZPRACOVANI_OSOBNICH_UDAJU.pdf
mailto:prochazkova@tjsokolnusle.cz

