
Obecné informace: 

Tréninkové skupiny dle ročníků, dny a časy najdete v sekci tréninkové skupiny, zde naleznete 

obecné informace o přihláškách a platbách jednotlivých skupin. 

Přihlášky: rodiče vyplňují aktuální přihlášku na nový školní rok (sekce  - ke stažení), prohlášení o 

stavu dítěte, přičemž u registrovaných dětí u ČAS bude nutnost sportovní prohlídky (dodatečná 

domluva s rodiči dětí, kterých se to týká) + noví členové přihlášku do Orla + fotografie. 

Platba: 

Orlík 1, Orlík 2      tréninky 1x týdne 1 hodina  (noví členové, nezávodící) 

 800,-Kč/rok – za trénink 1x týdně/1h, platba pouze jednorázově za celý rok +    

100,- Kč roční členský příspěvek do Orla (celkově 900 Kč). 

 Částka je splatná do 20. 10. 2018. 

Orlík 1, Orlík 2      tréninky 2x týdně 1 hodina (závodící) 

 1 600,-Kč/rok – za trénink 2x týdně/1h, platba pouze jednorázově za celý rok + 

100,- Kč roční členský příspěvek do Orla (celkově 1 700 Kč). 

 Částka je splatná do 20. 10. 2018. 

Orlík 3, Orlík 4      tréninky 1x týdně  1,5 hodiny  (nezávodící) 

 1 500,- Kč/rok – za trénink 1x týdně/1,5h,  platba pouze jednorázově za celý rok + 

100,- Kč roční členský příspěvek do Orla (celkově 1 600 Kč). 

 Částka je splatná do 20. 10. 2018. 

Orlík 3, Orlík 4      tréninky 2x nebo 3x týdně 1,5 hodiny (závodící) 

 1 800,- Kč/rok – za trénink 2x týdně/1,5h,  platba jednorázově 1800,- Kč + 200 Kč 

(členský Orel + ČAS) - celkově 2 000 Kč nebo pololetně.                                              

Částka 1 100Kč za první pololetí je splatná do 20. 10. 2018,                                                       

částka za druhé pololetí 900Kč je splatná do 28. 2. 2019. 

 2000,- Kč/rok – za trénink 3x týdně/1,5h,  platba jednorázově 2000,- Kč + 200 Kč 

(členský Orel + ČAS) - celkově 2200 Kč nebo pololetně.                                                                  

Částka 1200Kč za první pololetí je splatná do 20. 10. 2018,                                                      

částka za druhé pololetí 1000Kč je splatná do 28. 2. 2019. 

 Varianta 3x týdně je určena pro děti, které jezdí na závody. Během pololetí je 

možný přestup do této skupiny.   

 



Platbu je  možné provést převodem na účet číslo: 254181374/0300 

variabilní symbol: datum narození dítěte bez teček 

do poznámky:  příjmení a jméno dítěte a oddíl (O1, O2, O3, O4) 

Celková částka je vždy v závorce a je včetně příspěvků do Orla 100Kč, popřípadě do ČAS!!! 

Slevy:    2 sourozenec sleva 100Kč                    3 sourozenec sleva 200Kč 

Tuto skutečnost musí uvést rodič v přihlášce, popřípadě upozorní na email, poté se domluví na 

platbě s tr. Olejníkovou (em.: orlikvyskoveznam.cz). Není v možnostech trenérů vědět o rodinných 

poměrech.  

 

 

UPOZORNĚNÍ!! 

Prosím dodržujte splatnost termínů, kontrola plateb probíhá 

vždy v polovině následujícího měsíce. Pokud zjistíme, že platba 

nebyla provedena do daného termínu, proběhne první výzva o 

úhradu. Při opakovaném neuhrazení bude dítě z oddílu 

automaticky vyřazeno, rodič bude o této skutečnosti 

informován. 

 


