
Členské příspěvky ČVK PRAHA na rok 2021 
Editováno 20.3.2021 – snížení Covid19 

 

I. ČESTNÍ  ČLENOVÉ 0,- Kč 

II. DEFINITIVNÍ ČLENOVÉ 
 1. Členové správního výboru, dozorčí rady a trenéři. 500,- Kč 

 2. Definitivní členové ve věku 65 let a starší 2.500,- Kč 
 3. Ostatní definitivní členové 4.000,- Kč 

III. ČLENOVÉ ČEKATELÉ  
 1. Kormidelníci, přípravka a ml. žactvo (r.n.2011 a mladší) * (2.000,-) **500,- Kč 

 2. Aktivně trénující závodníci v ne-veteránských kategoriích * (4.000,-)  2.000,- Kč 
 3. Ostatní členové čekatelé (6.000,-)  2.000,- Kč 

IV. PŘISPÍVAJÍCÍ ČLENOVÉ 500,- Kč 

V. ČLENOVÉ UŽÍVAJÍCÍ VÝVAZIŠTĚ pro kotvení vlastních lodí 10.000,- Kč 

 
* Kormidelníky a aktivně trénující závodníky určí trenéři. Jedná se zejména o členy, kteří se pravidelně účastní společných 
tréninků, kteří dodržují tréninkovou disciplínu a dobře reprezentují klub při sportovních soutěžích. ** Pokud by se sezóna 
plnohodnotně rozběhla ve své druhé polovině může být požadován doplatek do výše 1000,-Kč 

 

Úhrada příspěvků pouze převodem 

číslo účtu: 4943783379/0800, specifický symbol: „rodné číslo člena bez lomítka“ 

do zpráva pro příjemce uveďte: „jméno příjmení – příspěvky 2021“ 

Uvádějte údaje osoby, za kterou jsou příspěvky placeny, tedy člena, nikoliv plátce. 
 

Splatnost příspěvků nejpozději do 30.4.2021 
 

Doplňující podmínky pro úhradu příspěvků:  

• V případě tíživé finanční situace, lze oslovit vedení klubu s žádostí o splátkový kalendář či jiné výjimky. 
V takovém případě, je nutné do data splatnosti uhradit příspěvek alespoň 500Kč. 
 

• Členové klubu, kteří již uhradili příspěvky v původní výši, bude přeplatek vyrovnán na členství 2022. 
 

• Noví členové platí příspěvky v alikvótní výši pouze za zbývající část roku (měsíc, v němž vzniklo členství, se 
počítá za celý). 
 

• Noví členové do 21 let věku platí v roce přijetí za člena snížené členské příspěvky, ve výši jako aktivně 
trénující závodníci. 
 

• U aktivních nezletilých sourozenců může druhý a každý další využít slevy 50%. 
 

• Pro případ prodlení se zaplacením příspěvků, je stanovena pokuta ve výši 50 Kč za každý započat měsíc 
prodlení. 

 
 
Český veslařský klub Praha z.s. 


