
 

PŘÍSPĚVKY   OD  SEZONY   2022 / 2023 

Vážení  rodiče,  po schůzce s trenéry, jsme rozhodli  pravidla  zjednodušit  a ponechat  příspěvky  v  probíhající sezoně  

na stejné výši jak v sezonách minulých. I po  dohodě s paní účetní přinášíme  nové  podmínky  pro placení příspěvků :  

Ty  se  budou platit  ČTVRTLETNĚ.  Jednoduché čtyři platby za rok. Místo dvanácti  měsíčních plateb, které se platily 

v sezoně  minulé.  Znova opakujeme, že v součtu za rok se jedná o stejnou výši příspěvků  jako v letech minulých.       

    
 

Nově budou tedy příspěvky ČTVRTLETNÍ :  

Benjamínci, kteří nehrají zatím žádné soutěže : 1 350,- Kč  čtvrtletně   (2016 a mladší) 

Přípravky  až  mladší dorost, kteří  hrají  zápasy: 1 800,- Kč  čtvrtletně  (ročníky  2015 - 2006)    

Hráči  staršího dorostu již  příspěvky neplatí (mají vyšší náklady) (ročníky 2005 a 2004) 

  

 

V září 2022 tedy ještě  dojedeme stávající model, kdy platba za září je 600,-Kč (resp. 450,- Kč - mladší).  

Za poslední čtvrtletí roku 2022 (tj. říjen + listopad + prosinec) platbu ve  výši 1800,- Kč  (resp. 1350,- Kč - mladší)  

prosím pošlete na dobře známý  transparentní  účet  do konce října 2022.  

Další čtvrtletní platba pak bude až  k poslednímu lednu 2023.    

Čtvrtletní  platbu tedy  posílejte vždy v průběhu prvního měsíce daného čtvrtletí.   

 

 

Číslo účtu pro placení příspěvků :  Číslo účtu : 2200394197 / 2010  

 

Variabilní symbol: 

Mladší  dorost  U17 (ročníky 2006 a 2007) - trenér  Tomáš  Drábek:  17  

Starší  žáci  U15 (ročníky 2008) - trenér  Radim Dobeš:  15  

Starší  žáci  U14 (ročníky 2009) - trenér Martin Nikolén:  14  

Mladší  žáci U13 (ročníky 2010) - trenér  Martin Zbranek:  13    

Mladší  žáci  U12 (ročníky 2011) - trenér  Marek Hošťálek: 12  

Starší  přípravka U11 (ročníky 2012) – trenér Vojtěch Polčák : 11 

Starší  přípravka  U10 (ročníky 2013) - trenér  Martin Augusta : 10  

Mladší  přípravky U9 (ročníky 2014)  trenér Lukáš Fujerik: 09 

Mladší přípravky U8 (ročníky 2015)  trenér Lukáš  Gargulák: 08 

Benjamínci -  předpřípravky  U7 (ročníky 2016)  trenér Lukáš  Fujerik): 07 

Benjamínci - předpřípravky  U6 (ročníky 2017) trenér Lukáš Fujerík): 06   

 

Konstantní symbol: 

Ročník  vašeho  fotbalisty (např.  2015)     

 

Specifický symbol: 

Čtvrtletí, za které zrovna příspěvek platíte (např.  4/2022) 

 

Zpráva pro příjemce: 

Jméno fotbalisty, za kterého platíte (např. Neymar  Junior) 

 

 

 

Veškeré informace  podávají  trenéři na našich  webových stránkách  www.fcvsetin-zaci.cz                                                                                                                  

http://www.fcvsetin-zaci.cz/

