
Členské příspěvky ATLETIKA PORUBA z.s.  
 

Výbor klubu Atletika Poruba z.s. rozhodl na svém jednání dne 25.11.2015 o změně výše členských 

příspěvků s platností od 1.1.2016. 

 

 

2.800 kč        pro všechny atlety klubu na kalendářní rok (splatnost nejpozději do 29.2.) 

umožněny pololetní platby 1.400kč (splatnost 29.2. a 26.9.) 

 

2.400 kč        pro atletickou školičku (pouze předškoláci) na kalendářní rok (splatnost nejpozději do 29.2.) 

umožněny pololetní platby 1.200kč (splatnost 29.2. a 26.9.)  

 

  300 kč         pro činovníky klubu, trenéry (popř. jejich děti) a rozhodčí na kalendářní rok (splatnost 

nejpozději do 29.2.) pouze roční platby 

  

 

 proč došlo k úpravě výše členských příspěvků? 

1. členské příspěvky Atletika Poruba nebyly zvyšovány již 5 let (od roku 2011) i 

přes dynamický rozvoj našeho klubu 

2. nově od roku 2015 nám přibyla povinnost platby nájemného za tělocvičny na ZŠ 

Porubská 832 pro všechny členy klubu včetně přípravky  

3. od ledna 2016 dojde k výraznému zvýšení nájmu za tréninky i závody v nově 

dostavěné atletické hale Vítkovice Aréna v Ostravě  

4. letos došlo k intenzivnímu zapojení naší přípravky do krajských atletických soutěží 

(startovné, doprava)  

5. výrazně jsme navýšili počet závodů pořádaných v Porubě pro všechny členy včetně 

přípravky (Porubský běžecký pohár, Diamantová liga, Porubské veřejné závody)  

6. v posledních letech došlo k doplnění materiálního vybavení a zázemí klubu a v 

nastalém trendu chceme i nadále pokračovat 

Platbu je nutné uhradit nejlépe v lednu, nejpozději však do 29.2.2016 převodem na účet klubu.  

Jako variabilní symbol použijte datum narození člena klubu (dítěte) a jako zpráva pro příjemce napište jméno člena 

klubu (dítěte ne rodiče!) 

Česká spořitelna - č.ú.1663394359/0800 
var.symbol - datum narození dítěte  
zpráva pro příjemce - jméno dítěte (ne rodiče !!) 

 
Hotovostní platby jsou možné pouze v kanceláři klubu na Porubská 832 v úřední dny Atletika Poruba. 
 

pokladní hodiny pro veřejnost pro rok 2016: 
úterý  15.00 - 16.00 hod 
 

 
kontakty:  
úřední hodiny - Zdenek Duda , mobil: 605 848 141, email: zd.duda@seznam.cz 
mimo úřední hodiny - Mgr.Stanislav Šuška, mobil: 733 383 013, email: atletika-poruba@seznam.cz 

 

V Ostravě - Porubě  30.11.2015 

vedení Atletika Poruba z.s. 
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