HO Namche, z.s.,
Heydukova 1589/6, Praha 8, 180 00
Zapsaný ve Spolkovém rejstříku u MS v Praze, L/66122
--------------------------------------------------------------------------

Struktura členských příspěvků Horolezeckého oddílu pro správní rok 2017-18
Členské příspěvky se dělí na příspěvky oddílové (HO Namche, z.s.) a svazové (Český horolezecký svaz).
Členské příspěvky oddílové zahrnují roční registrační poplatek a náklady na jednotlivé tréninkové cykly,
kterých se členové spolku plánují v následujícím období zúčastnit. S ohledem na věk a zařazení do
jednotlivých tréninkových skupin stanovujeme výši a četnost členských příspěvků následovně:
1. Děti a mládež (zařazená do dětských a mládežnických kurzů) platí příspěvky 2x ročně, vždy na 1. a 2.
pololetí školního roku, obvykle k 1.10. a 1.2. příslušného správního roku.
Cena za jedno pololetí stanovená s ohledem na věk a náročnost na organizaci tréninku:
 děti nejmladší, trénink 1x týdně: 3000 Kč
 děti mladší, starší, mládež (7-18 let), trénink 1x týdně: 3300 Kč
 děti vybrané do tréninkové skupiny, trénink 2x týdně: 6000 Kč
 (pouze u této tréninkové skupiny lze poskytnout slevu 1000 Kč za vlastní výbavu, tj. účastník
nevyužívá půjčovnu lezeckého materiálu HO Namche), pak trénink 2x týdně: 5000 Kč (sleva je
poskytování po konzultaci s koordinátorem lezeckých kurzů)
2. Dospělí a mládež (zařazená do kurzů pro dospělé) platí příspěvky 4 ročně, vždy na začátku nového
tréninkového cyklu, obvykle k 1.10., 1.12.,15.2., 15.4.
Cena za jeden tréninkový cyklus je stanovena s ohledem na náročnost organizace a vybavení tréninku:
 Dospělý, trénink s výukou, 1x týdně: 2700 Kč
 Student SŠ, VŠ, trénink s výukou, 1x týdně: 2400 Kč
 Dospělý (i student), trénink zdokonalovací, 1x týdně: 1700 Kč
 Dospělý, trénink Elite (účastníky tohoto kurzu si trenér vybírá-schvaluje), 1x týdně: 2000 Kč
3. Dospělí, tréninkový cyklus „Ucelená garantovaná horoškola“ platí příspěvky 5 ročně, vždy na začátku
metodického bloku, obvykle k 1.10., 1.12.,15.2., 15.4., 15.5.
 Metodické bloky MB1-MB3, 1x týdně: každý 3950 Kč,
 Metodické bloky MB4-MB5: 1x den: každý 1100 Kč.
4. členové, kteří neplánují v následujícím období účast na některém z tréninkových cyklů, platí pouze roční
registrační poplatek 100 Kč.
5. tréninkové cykly se přizpůsobují každý rok kalendáři, prázdninám, státním svátkům a možnostem našich
trenérů a instruktorů tak, abychom byli schopni odučit a odtrénovat potřebné množství lekcí. Takže i
termíny placení jednotlivých příspěvků jsou upřesňovány před každým tréninkovým cyklem.
6. příspěvky (jak oddílové, tak svazové) mohou být hrazeny převodem na účet spolku (Fio banka, a.s., č.ú.:
260 104 1587/2010) nebo uhrazeny v hotovosti, na kontaktním místě (prodejna Namche, Heydukova 6,
Praha 8).
7. tato struktura členských příspěvků je platná na následující správní rok. Pokud představenstvo spolku
v následujícím období nerozhodně o změně struktury oddílových příspěvků, prodlužuje se její platnost
automaticky o další rok.
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-------------------------------------------------------------------------Členské příspěvky svazové respektují kalendářní rok a usnesení Valné hromady Českého horolezeckého
svazu. Členské příspěvky stanovené na rok 2017:

děti a mládež do 18ti let (nar. 1999 a později)
děti a mládež do 18ti let, alespoň 1 rodič v ČHS (rodinné členství)
junioři od 19ti do 25ti let (nar. 1998 - 1992)
dospělí do 60ti let (nar. 1991 - 1957)
senioři nad 60 let (nar. 1956 a dříve)

100 Kč
zdarma
300 Kč
400 Kč
zdarma

Pokud valná hromada ČHS nerozhodne jinak (nebo o výši příspěvků vůbec nejedná), zůstává výše
příspěvků v platnosti i další kalendářní rok (jen se upraví roky narození).
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