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Směrnice 2017/4 – Členské příspěvky pro rok 2018 a dále
Základní členské příspěvky ČAGo:
a) dospělí 500 Kč;
b) studenti do 26 let, mládež 15 – 18 let 250 Kč;
c) důchodci, osoby ZTP a ZTPP, osoby na mateřské dovolené 100 Kč;
d) děti do 15-ti let 150 Kč;
Zvýhodněné sazby:
e) rodinné členství za prvního člena 745 Kč a 5 Kč za každého dalšího člena;
f) členové neúčastnící se aktivně turnajů a akcí ČAGo 100 Kč;
Mimořádné členské příspěvky:
Každý člen má právo mimořádného členského vkladu ve výši alespoň 10 000 Kč, kterým vzniká
vkladateli doživotní řádné členství v ČAGo.
Poznámky a upřesnění:
1. Členové požadující slevu dle bodu b) nebo c) jsou povinni prokázat přiměřeným způsobem
nárok na slevu.
2. Slevy dle bodu e) platí pro libovolný počet osob v “rodině”. Po zaplacení příspěvků ve výši
745 Kč jsou příspěvky pro manžela/manželku a děti daného člena 5 Kč za osobu.
3. Členové uplatňující zvýhodněnou sazbu dle bodu f) mají nárok na členskou slevu při placení
startovného na maximálně jednom turnaji ročně a vzdávají se svého nároku na členskou
slevu při jakýchkoliv dalších akcích pořádaných ČAGo (např. soustředění). Kdykoliv v
průběhu roku si mohou doplatit členské příspěvky do plné výše a získat tak nárok na
všechny výhody vyplývající z členství v ČAGo.
4. Pro slevy závisející na věku je rozhodující věk 1.1. daného roku.
5. Povinnost člena zaplatit členské příspěvky za kalendářní rok vzniká vždy první den toho
roku, tedy 1.1.. Pro nové členy tato povinnost nastane vstupem do ČAGo.
6. Členům, kterým byl valnou hromadou udělen titul čestného předsedy, zaniká povinnost
platit členské příspěvky.
Členové mohou zaplatit příspěvky:
•
hotově pokladníkovi ČAGo;
•
hotově předsedovi klubu nebo rozhodčímu na turnaji (ti vybrané částky předají do 10 dnů
pokladníkovi ČAGo, nebo je převedou na účet ČAGo, viz. následující bod);
•
převodem na účet ČAGo č. 2001135934/2010, jako variabilní symbol bude uvedeno
identifikační číslo hráče (PIN) uváděné v ratingu. Pokud člen toto číslo nemá přiděleno,
pokladník ČAGo přidělí náhradní V.S.. Obdobně se bude postupovat u hromadných a
rodinných plateb.
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