
 

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY HC ORLOVÁ 

sezóna 2019/2020 

 

 

Kategorie Základní částka * 2 splátky ** Měs.platba *** 

Mladší žáci 
9900 5200 5150 900 

ročník (2007,2008) 

Starší žáci 
9900 5200 5150 900 

ročník (2005,2006) 

Dorost 
6600 3450 3450 600 

ročník (2003,2004) 

Junioři 
6600 3450 3450 600 

ročník (2000,2001,2002) 

 

* Základní částka 

  - jednorázově splatná k 20/5 (za období od 5.měsíce – do 4.měsice následujícího roku) 

  - sleva jedné měsíční platby na oddílové příspěvky 

  ** 2 splátky 

  - 1.část splatná k 20/5  

  - 2.část splatná k 20/11  

  - sleva ½ měsíční platby na oddílové příspěvky 

  *** Měsíční platba (12x) 

  - platba rozdělena do 12-ti částí 

  - každá část je splatná ke 20.dni daného měsíce 



Informace 

  - způsoby platby příspěvků za hráče: 

  a) Bankovním převodem nebo peněžní složenkou na účet HC Orlová u KB                            

115-169930297/0100 jako variabilní symbol bude uveden měsíc/rok, za který je platba provedena 

např. (09/15) a do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno a příjmení hráče + ročník narození 

např. (PetrNovak2007). 

  b) V hotovosti u účetní HC v kanceláři klubu na zimním stadionu. Dle úředních hodin nebo 

individuální domluvy.  

 

   

- Příspěvky, které nebudou zaplaceny do 20. dne v měsíci, budou urgovány u zákonných zástupců 

a hráč nebude moct absolvovat následující tréninky ani zápasy. Až do doby, něž bude doplacena 

dlužná částka. 

- Rodiče nebo hráči si v květnu zvolí jednu variantu platby (měsíční, 2 splátky, roční) a není ji 

možno v průběhu roku měnit. 

- Rozhodující pro stanovení výše příspěvku je kategorie, do které hráč ročníkem spadá i když 

hraje za jinou kategorii. 

  - Příspěvky při přechodu do jiného hokejového klubu se nevrací. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slevy 

➢ 2 sourozenci: platí pouze jeden s vyšší částkou. 

➢ 3 sourozenci: platí jeden s vyšší částkou, druhy platí polovinu a třetí neplatí. 

➢ Hráč, který přichází na hostování z jiného klubu – dle individuální domluvy s klubem 

jinak platí v plané výši. 

➢ Z výše uvedených slev lze čerpat pouze jednu, nikoliv jejích kombinaci. 

➢ Hostováním jednoho ze sourozenců v jiném klubu se ruší slevy pro sourozence. 

 

 

➢ V případě sociální nouze má zákonný zástupce možnost podat žádost o snížení výše 

příspěvků, kterou prokáže věrohodným způsobem výboru HC. Žadatel doloží potvrzení 

z kontaktního místa úřadu práce, že rodina pobírá dávky hmotné nouze. 

 

➢ Při dlouhodobé nemoci či zranění hráče (nikoliv z jiného důvodu) má zákonný zástupce 

možnost požádat výbor HC o snížení příspěvku za dané období (jedná se o případy 

nepřítomnosti po dobu 2 a více měsíců). Nutné je doložení žádosti spolu s lékařskou 

zprávou.    

 

➢ Zákonný zástupce nebo hráč, který získá sponzorský příspěvek pro HC Orlová 

v minimální částce 20 000,-Kč/sezóna, nemusí od podpisu sponzorské smlouvy hradit 

oddílové příspěvky až do konce sezóny - (30/4).    

 

➢ Kategorie mužů (ročník 1999 a starší) je od placení oddílových příspěvků osvobozena.  

 

Tato směrnice nahrazuje směrnici HC Orlová- Oddílové příspěvky HC Orlová sezóna 2018/2019. 

 

 

 

 

   30.4.2019                                                                                    Viceprezident HC Orlová                         

                                                                                                              Mgr. Petr Tomis 


