
Placení příspěvků na plavání – sezóna 2022/2023 

 1. pololetí 2. pololetí 

 výše příspěvku termín zaplacení výše příspěvku termín zaplacení 

1. člen 2 500,- 

Do konce října 

2022 

2 500,- 

Do konce února 

2023 
2. člen 1 900,- 1 900,- 

3. člen a další 

člen 
1 250,- 1 250,- 

 

V příspěvku na plavání je zahrnut členský poplatek do TJ FEZKO 

 

• členský poplatek TJ FEZKO, dle stanov není možnost snížení ani osvobození od tohoto poplatku. 

Výše příspěvků  

Věk Částka 

do 5 let včetně 0,- 

6 – 15 let včetně 500,- 

16 – 18 let včetně  1 000,- 

19 – 60 let včetně 2 000,- 

61 – 70 let včetně 500,- 

nad 71 let 0,- 

Studenti do 26 let (potvrzení o 

studiu), rodiče na MD, plně 

invalidní důchodci, ZPS 

(zdravotně postižení sportovci) 

1 000,- 

Druhý a každý další rodinný 

příslušník (manžel/ka, děti, 

rodiče, sourozenci, vnoučata, 

přítel/kyně/ žijící ve společné 

domácnosti) 

50 % sazby dle své kategorie 

 

Polovina sazby se odvíjí od nejvyšší částky v rodině. 

 

O snížení příspěvku ev. osvobození od úhrady příspěvků může požádat člen, resp. zákonný zástupce člena 

TJ FEZKO v těchto případech:  

Snížení:  

• Dlouhodobá nemoc doložená potvrzením od dětského, případně odborného lékaře, která zabraňuje členovi 

účasti na trénincích v době delší než 3 měsíce v jednom pololetí školního roku  

• Dlouhodobý pobyt v zahraničí doložený dokladem o pobytu, případně čestným prohlášením člena, resp. 

zákonného zástupce v délce větší než 3 měsíce během jednoho pololetí školního roku  

• Sociální situace rodiny člena doložené potvrzením o pobírání dávek v hmotné nouzi – přídavky na dítě  

 



Osvobození:  

• Ukončení aktivní sportovní činnosti člena při zachování aktivní činnosti na pozici trenéra, rozhodčího, 

případně jiné funkce v některém z orgánů TJ  

• Aktivní trenérská činnost nebo aktivní činnost v některém z orgánů TJ rodiče, příp. jiného zákonného 

zástupce člena oddílu (např. rodič-trenér apod.)  

Snížení příspěvku ani osvobození od příspěvku se nevztahuje na příspěvky do TJ FEZKO Strakonice, z.s. V 

případě osvobození od příspěvku do oddílu přebírá povinnost uhradit příspěvek za člena příslušný oddíl. 

Na osvobození ani snížení poplatku není právní nárok. 

 


