Jak se stát členem T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady

1. Elektronickou přihlášku najdete na odkazu:
https://www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska/00200191
nebo získáte z přiloženého QR kódu
2. Vyplňte pečlivě všechny údaje včetně vložení aktuální fotografie.
Neúplně vyplněnou přihlášku systém nezaznamená. Do oddílu cvičení
rodičů a dětí podává dítě i doprovod samostatnou přihlášku (Pokud se
liší příjmení dítěte a doprovodu, uveďte do poznámky v přihlášce kdo je
druhým cvičencem v páru – u obou přihlášek!)
3. Po odeslání projde vaše přihláška schvalovacím procesem dle stanov
ČOS a jednoty. Maximální lhůta pro vyřízení přihlášky je 60 dnů, počítá
se od data odeslání.
4. Po schválení obdržíte zprávu a uhradíte členský příspěvek pro příslušný
rok a oddílový příspěvek zvoleného oddílu na dané období.
5. Po uhrazení příspěvků se stáváte členem jednoty se všemi právy a
povinnostmi
6. Členský průkaz vám bude automaticky zaslán na e-mail uvedený
v přihlášce
7. Pokud členství nebude schváleno, přihláška bude ze systému
odstraněna beze zbytku
8. Pokud nemáte možnost se přihlásit elektronicky, můžete se přihlásit
osobně v matrice jednoty, která má úřední hodiny každé pondělí a
čtvrtek od 16.15 do 18.45 hodin, od října trvale každou středu od
15.30 do 18.00 a čtvrtek od 16.15 do 18.45 hod.

Členské příspěvky
(výši určuje Výbor ČOS)
Děti do 18 let a senioři nad 65 let

roční příspěvek 200,- Kč

Dospělí

roční příspěvek 500,- Kč

Rozhodující je věk k 1.1. v daném roce

Oddílové příspěvky od září 2022:
Sportovní všestrannost:
Děti (do 18 let), senioři (nad 65 let)
Cvičení 1x týdně

850,- Kč za pololetí

Cvičení 2x týdně

1500,- Kč za pololetí

Dospělí (19 - 64 let)
Cvičení 1x týdně

1350,- Kč za pololetí

Cvičení 2x týdně

2450,- Kč za pololetí

Oddíl jógy:
1x týdně 1,5 hod. 1950,- Kč

za pololetí

Senioři nad 65 let 1350,- Kč
Výuka plavání dětí:
1x týdně 2500,- Kč za pololetí
2x týdně 3500,- Kč za pololetí

Platba převodem na bankovní účet:
Sportovní všestrannost: č.ú. 289177009/0300
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno cvičence, za kterého je příspěvek
hrazen. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo cvičence (celé bez lomítka).

Pladbu je možné provést i v matrice jednoty, ale pouze hotově.

