
rodič (rodiče+děti) 400 stolní tenis 18+ 1500

dítě (rodiče+děti), 2-4 400 stolní tenis 18- 1200

předškoláci, 4-6 500 stolní tenis 65+ 700

žáci/žákyně, 6-15 500

členstvo 1000 volejbal A 1000

členstvo 65+ 700

volejbal 700 volejbal B 1000

florbal 500

fotbálek 1000 lyžaři 300

fotbálek 65+ 700

aerobik,zumba,jóga 1500

aerobik,zumba,jóga 65+ 1000 žákyně 3600

stolní tenis 65+ 700 dorostenky 2500

posilovna 1200 ženy 1500

posilovna 65+ 700 přípravka kluci a holky 500

turisté 250

taneční studio BeDance

děti 1x týdně, 6-17 1700

děti 2x týdně, 6-17 2900

dospěláci 1xtýdně (moderna) 2000

berušky, 3-6 1600

PortDeBras, StepAerobic, jóga 1500

200

500

Spolkové příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY TJ SOKOL NUSLE PRAHA 2022
Oddílové příspěvky

sportovní oddíly

Administrativní poplatek za znovupřijetí člena, který byl vyřazen z evidence z důvodu pozdní úhrady členských 

příspěvků je 100Kč.  Poplatek bude hrazen na základě vystavené upomínky.

Veškeré platby probíhají bezhotovostně převodem na účet členských příspěvků  6472864728/2010. Jednotlivé platby 

je možné sečíst a hradit jako jednu platbu (včetně poplatku za skříňku ve výši 120Kč). Identifikace platby: variabilní 

symbol člena a do Zprávy pro příjemce uvést PŘÍJMENÍ a JMÉNO

Obnovení členství

sokolská všestrannost

ODBOR VŠESTRANNOSTI ODBOR SPORTU

basketbal

18- a 65+

18+ a 65-

Stávající členové hradí členské spolkové příspěvky do konce února, noví členové po potvrzení přihlášky ze strany 

TJ=po přidělení var.symbolu člena. Hosté=členové ČOS , nehradí spolkové příspěvky.

Nečlenové ČOS  (sportovci na soupisce družstva naší TJ hostující na základě legislativy příslušného sportovního svazu) 

hradí evidenční poplatek ve výši 100 Kč. Předkládají hostovací lístek potvrzený mateřskou a naší TJ. Úhrada poplatku 

je podmínkou udělení statutu tzv. "registrovaného hosta", který je oprávněn využívat sportoviště naší TJ v rámci 

příslušného sportovního oddílu. Úhrada poplatku je splatná nejdéle do konce měsíce, v němž bylo hostování 

odsouhlaseno naší TJ.

Evidenční poplatky pro nečleny ČOS

Úhrada oddílových příspěvků 2x ročně. Do konce února I.pol a do konce října 2.pol.


