
Platby členských příspěvků v 2. pololetí 2015 
 

platbu na 2. pololetí je nutné uhradit do konce září !!! 
 

(netýká se členů, kteří mají již zaplacen celý rok 2015) 
 
Veškeré platby se zasílají na účet T. J. Sokol Český Brod, číslo tohoto účtu je 
 

0 425 850 369 / 0800 
identifikační znaky platby 

a) variabilní symbol = rodné číslo člena (bez lomítka!) 

b) ve zprávě pro příjemce uvést celé jméno a příjmení platícího člena  

(ne jméno rodiče, z jehož účtu platba odchází!!!) 
 
v případě neuvedení těchto obou identifikací platby se vystavujete nebezpečí, že platba 
nebude správně přiřazena a dotyčný člen bude zařazen do kategorie „neplatičů“! 

 

Platba členských příspěvků opravňuje členy Sokola navštěvovat v placeném období 
všechny sokolské cvičební hodiny bez dalších poplatků (v rozvrhu označeny zelenou barvou, 
na hodiny vybarvené žlutě se doplácí částka, která není poplatkem Sokola – konkrétně u 
příslušných cvičitelů).  

Člen se neprodleně po zaplacení příspěvků dostaví v úředních hodinách do kanceláře  
T. J. Sokol Český Brod, kde prokáže své zaplacení členských příspěvků předložením ústřižku 
složenky nebo výpisem z účtu. Na základě tohoto prokázání mu bude do přinesené členské 
legitimace vylepena členská známka. 
 

Kancelář T. J. Sokol se nachází na dvoře v zadní části sokolovny, v  provozovně 
Rehabilitace. V kanceláři probíhá kontrola plateb členů, členská evidence, kontrola průkazek 
a vylepování známek, podávání přihlášek atd. 

 

Otevírací doba kanceláře:    Pondělí       8 - 12 
Středa   8 - 12 
Čtvrtek 18 - 19 
Pátek   8 - 12 

 
Pro čtvrteční podvečer či jiný termín schůzky doporučujeme domluvu na základě 

předchozí telefonické dohody na telefonním čísle ses. Rakové: 777 279 243 

 
Svojí aktivní účastí na vyhlášených brigádách lze ušetřit na platbách členských 

příspěvků Sokolu až několik set korun. Každá odpracovaná hodina brigády je ohodnocena 
slevovou částkou 60,- Kč. Za dětské členy mohou rodiče odpracovat až 10 brigádnických 
slevových hodin za rok. Dospělí členové mohou odpracovat až 20 těchto brigádnických 
slevových hodin. 10 brigádnických hodin mohou odpracovat i senioři. Odpracované 



brigádnické hodiny se započítávají do slev v nadcházejícím platebním období. Sleva je 
počítána pouze do ceny členské roční známky (ta musí být zaplacena i bez ohledu na vyšší 
počet brigádnických hodin). 

 

Výše plateb členských příspěvků: 
 

Děti a mládež (do 18 let)  
a) bez odpracování brigádnických hodin 
pololetní platba     2x ročně 650,- Kč 
celkem za rok        1.300,- Kč 
b) při odpracování 10 brigádnických hodin 
pololetní platba     2x ročně 350,- Kč 
celkem za rok           700,- Kč 

 
Dospělí (do 65 let, mimo oddílu rodičů a dětí, seniorů a přispívajících členů) 
a) bez odpracování brigádnických hodin 
pololetní platba            2x ročně 1.150,- Kč 
celkem za rok          2.300,- Kč 
b) při odpracování 20 brigádnických hodin 
pololetní platba     2x ročně 550,- Kč 
celkem za rok        1.100,- Kč 
 
Senioři (od 65 let výše a dospělí do 65 let, kteří jsou již v důchodu) 
a) bez odpracování brigádnických hodin 
pololetní platba     2x ročně 550,- Kč 
celkem za rok         1.100,- Kč 
b) při odpracování 10 brigádnických hodin 
pololetní platba     2x ročně 250,- Kč 
celkem za rok               500,- Kč 

 
Oddíl rodičů a dětí – rodiče   1x ročně 500,- Kč 
 
Přispívající členové (do 65 let) 
jednorázová platba v hotovosti    1x ročně 500,- Kč 
 
Přispívající členové (senioři od 65 let výše, dospělí do 65 let,  
kteří jsou již v důchodu a děti) 
jednorázová platba v hotovosti         1x ročně 100,- Kč 
 

 
 

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

       
       

výbor T. J. Sokol Český Brod 


