
 

 

 

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021 
T. J. SOKOL NOVÝ HRÁDEK 

 
členové děti do 18 let / v roce dosažení 18 let ještě / 

členské příspěvky                      200 Kč 

nad 18 let studenti                      300 Kč 

oddílové příspěvky                    300 Kč 

 

členové důchodci od 65 let / v roce dosažení 65 let už/ 

členské příspěvky                      200 Kč 

důchodci do 65 let                      300 Kč 

oddílové příspěvky                    300 Kč 

 

členové od 19 let 

členské příspěvky                       

300 Kč (nevyužívají sokolovnu nebo přilehlá sportoviště) 

500 Kč (využívají sokolovnu nebo přilehlá sportoviště) 

matky na rodičovské dovolené   300 Kč 

oddílové příspěvky                    300 Kč 

 

nečlenové                                   

Cvičení v sokolovně: 1000 Kč nebo jednotlivé vstupy 50 Kč 

Cvičení na venkovních hřištích: dle platného ceníku 

 

Oddílové příspěvky budou vybírány za každé navštěvované 

cvičení nebo sportovní aktivitu. 
 

Schváleno výborem T. J. Sokol 14.9.2020 a doplněno dne 1.3.2021  

 

 

 

Členské příspěvky 2021 

Členské příspěvky se skládají z poplatku za členskou známku České obce sokolské 

(ČOS) a spolkového příspěvku Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek.  

Výše členských příspěvků na rok 2021: https://www.novy-hradek.cz/sokol/formulare 

Včasná platba členských příspěvků je základní povinností každého člena T. J. Sokol. 

Členské příspěvky se platí na kalendářní rok, tj. na rok 2021 od 1.1.-31.12.2021 

splatné do 30. 5. 2021. 

Ti, kdo platí příspěvek poprvé odevzdají nejprve vyplněnou přihlášku a teprve potom 

provedou platbu. 

Zaplacením členských příspěvků se cvičenec stává členem TJ Sokol Nový Hrádek a 

vztahuje se na něho pojištění.  

Členské příspěvky je možné uhradit: 

 

1) na účet TJ Sokol Nový Hrádek 123-3560080217/0100, variabilní symbol 1,  

do poznámky příjmení a jméno 

(Příspěvky za více členů rodiny je potřeba uvést v popisu platby!) 

 

2) v hotovosti paní Haně Svatoňové, která vede celkovou evidenci členů;  

kontakt: tel. 608 752 191, svatonova.h@seznam.cz 

 

Některé zdravotní pojišťovny přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci 

preventivních programů. Lze uplatnit doklad o zaplacení členských příspěvků.  

 

Potvrzení o zaplacení členských příspěvků si můžete vytisknout z našich stránek 

https://www.novy-hradek.cz/sokol/formulare. Formulář vyplňte a odevzdejte vašemu 

vedoucímu. Ten zajistí ověření, že příspěvky byly řádně uhrazeny, a následně vám zpět 

předá potvrzený formulář a známku. Ověření provádí hospodářka jednoty.  

 

 

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek 

Nový Hrádek 1. 3. 2021 

https://www.novy-hradek.cz/sokol/formulare
https://www.novy-hradek.cz/sokol/formulare

