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INFORMAČNÍ DOPIS PRO ČLENY 2018/2019
Vážení rodiče, vážené hráčky a hráči,
velmi nás těší, že jste našemu stále mladému sportu zachovali svoji přízeň i pro letošní sezónu, která
bude jubilejní dvacátou v oddílové historii. V roce 2018 náš oddíl slaví 20 let své existence. V ligových
soutěžích ho bude reprezentovat dvanáct týmů a jsme rádi, že velká část tohoto počtu patří
družstvům mládeže. Nově máme své zastoupení hned ve dvou celostátních soutěžích, k mužům
v Národní lize přibyly po loňském postupu ženy, které budou hrát 1. ligu. K zajištění chodu takto
velkého počtu týmů je potřeba nemalého úsilí nejen od vedení našeho oddílu, ale i od Vás rodičů a
hráčů. Do rukou se Vám proto po roce opět dostává Informační dopis, ve kterém naleznete důležité
informace a pokyny k průběhu celé sezóny. Prosíme o jeho pečlivé přečtení.

1. Členské příspěvky
Oddíl z členských příspěvků hradí pronájem sportovišť, platby startovného a kaucí do soutěží, u
mládeže hráčské licence, nákup materiálu (míčky, rozlišovací dresy, dresy), příspěvek trenérovi,
náklady spojené s pořádáním zápasů a turnajů. Členské příspěvky nepokrývají náklady na dopravu na
ligová utkání mimo Turnov, ubytování, stravování na turnajích a trénincích. Platba členských
příspěvků probíhá výhradně bezhotovostně na oddílový účet. Každá platba členských příspěvků může
být zvýhodněna v rámci věrnostního programu.
Varianty platby členských příspěvků:

A) Pololetní platba členských příspěvků na sezónu 2018/2019
- rozdělení platby členských příspěvků na dvě poloviny
- první platba musí proběhnout do 31. 10. 2018, druhá platba do 31. 1. 2019

B) Celoroční platba členských příspěvků na sezónu 2018/2019
- členské příspěvky se zaplatí na celou sezónu v jedné platbě
- platba musí proběhnout do 31. 10. 2018

člen

ročníky

Muži „A“
Muži „B“
Ženy
Junioři
Dorostenci
Starší žáci
Mladší žáci, elévové
Dorostenky
Starší žákyně
Mladší žákyně, elévky

99 a starší
99 a starší
99 a starší
00, 01
02, 03
04, 05
06, 07, 08 a mladší
02, 03
04, 05
05 a mladší

Výše přípěvku
600 Kč/měsíc
450 Kč/měsíc
600 Kč/měsíc
450 Kč/měsíc
450 Kč/měsíc
410 Kč/měsíc
390 Kč/měsíc
450 Kč/měsíc
390 Kč/měsíc
390 Kč/měsíc

1) Žáci sportovní třídy ZŠ Skálova hradí částku 2300 Kč.
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Celoroční platba
6000 Kč
4500 Kč
6000 Kč
4500 Kč
4500 Kč
4100 Kč 1)
3900 Kč 1)
4500 Kč
3900 Kč
3900 Kč

Pololetní
platba
3000 Kč
2250 Kč
3000 Kč
2250 Kč
2250 Kč
2050 Kč
1950 Kč
2250 Kč
1950 Kč
1950 Kč
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Pro chod oddílu je včasná platba zásadní, prosíme Vás tedy o včasné uhrazení. V případě dlouhodobé
nemoci nebo zranění (více jak 30dní), se daný měsíc převádí do následujícího platebního období.
Členské příspěvky se nebudou vracet ani převádět v případě krátkodobé nemoci (jeden týden) nebo
pokud nebude florbal naše členy v určitém období naplňovat. V případě ukončení činnosti v našem
oddílu, nahlaste tuto skutečnost trenérovi příslušného družstva.
Platby provádějte výhradně bezhotovostním převodem dle následujících pokynů:
Číslo účtu: 260

129 59 66/2010

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno člena
Variabilní symbol: rodné

číslo člena oddílu (např.: 3205103639) – D Ů L E Ž I T É !
Specifický symbol: 1111819
Při nevčasném placení členských příspěvků budou členové oddílu nejprve informováni na e-mailovou
adresu nebo osobně na tréninku. Pokud ani tehdy nedojde k zaplacení, bude hrozit pozastavení
činnosti, případně vyloučení z oddílu florbalu.
SPONZORSKÝ DAR – pokud člen oddílu zajistí pro oddíl sponzorský dar v minimální výši 10.000,- Kč,
bude pro danou sezónu zproštěn povinnosti hradit členské příspěvky. Toto zvýhodnění lze uplatit
rovněž zpětně, nejpozději však do 28. 2. 2018. Neplatí pro účelový sponzorský dar.
Vedení oddílu je ochotné vyjít vstříc aktuální situaci hráčů a možným finančním problémům, ovšem
zároveň žádá vstřícnost a zejména zodpovědnost ze strany hráčů!

2. Doprava na turnaje
Dopravu na turnaj si zvolí každý trenér sám po domluvě s rodiči. Jako každý rok se nabízejí varianty
pouze dvě. Podstatně dražší, ovšem bezpečnější variantou dopravy je jezdit mikrobusy. Levnější
varianta je výpomoc všech rodičů. O cestovní náklady se následně podělí všichni cestující.

3. Ostatní informace
Všechny aktuální informace hledejte na internetových stránkách klubu: www.florbalturnov.cz nebo
na našem FB profilu. Zajímají-li Vás statistiky, aktuální programy soutěží pořádaných Českým
florbalem, navštěvujte internetové stránky www.ceskyflorbal.cz. Pokud budete mít jakékoliv dotazy,
náměty a rady neváhejte kontaktovat trenéry svých dětí nebo piště na e-mail:
sekretar@florbalturnov.cz.

4. Pořadatelské služby
Vzhledem k nárůstu požadavků pro pořádání domácích turnajů a zápasů, se naše družstva neobejdou
bez vzájemné pomoci. Na začátku sezóny proto trenéři jednotlivých týmů obdrželi harmonogram
termínů, ve kterých jejich družstva půjdou vypomoci s pořádáním ostatním týmům. Každý člen tak
v průběhu sezóny vypomůže na jednom turnaji. Prosíme o dodržování tohoto pokynu, který pomůže
všem družstvům lépe zvládat pořadatelské povinnosti.

2

TJ Turnov, z. s. – oddíl florbalu
Skálova 207, Turnov, 511 01
Mob.:723 355 093; e-mail: sekretar@florbalturnov.cz
www.florbalturnov.cz

,

5. Florbalový partner
Oddílovým partnerem pro florbalové vybavení je nadále spolek Turnovský florbal, který nám ve
spolupráci se společností SALMING (švédský výrobce) zajišťuje materiální vybavení. Mezi další sporty,
které SALMING vybavuje, patří lední hokej, házená, běh a squash. Sleva pro členy oddílu činí 20% na
nezlevněné zboží. Zboží je možné zakoupit, případně objednat v malém obchodu na nové adrese
v ulici Trávnice (bližší informace na oddílovém webu). Obchod je otevřen i pro širokou veřejnost. Na
zakoupené zboží mohou všichni využít výhod věrnostního programu (oddílové karty, kterou vám
dáme právě v obchodu) a získat tak další výhody na objednané zboží, stejně tak i na členské příspěvky
nebo soustředění. Vámi vybrané zboží objednávejte přímo v obchodě nebo mailem u pana Radima
Kolomazníka (turnovskyflorbal@gmail.com).

6. Oddílová koncepce výchovy mládeže
Již šest let náš oddíl při výchově mládeže dodržuje Klubovou koncepci výchovy mládeže (k nahlédnutí
u vedení oddílu), podobně jako to dělají špičkové kluby nejen v ČR ale i ve vyspělých florbalových
zemích. Mezi hlavní cíle při výchově těch nejmladších kategorii patří především zvládnutí základních
florbalových dovedností, týmová spolupráce, osvojení zásad fair play a hlavně radost z pohybu a hry.
U mládežnických týmů tedy na první místo stavíme splnění těchto cílů bez ohledu na výsledky.
Věříme, že právě tak můžeme vychovat nejen dobrého sportovce pro týmy dospělých, ale také
zdravého člověka. Tímto bychom chtěli poprosit Vás rodiče, abyste naše trenéry v této myšlence
podpořili a své děti podporovali především v touze sportovat, tedy v činnosti, která je bude hlavně
bavit.

7. Letní florbalové soustředění 2019
Soustředění v roce 2018 se bude konat 17. - 23. srpna 2019. Tradičně bude určeno především pro
dětské a mládežnické kategorie. Místem konání bude s největší pravděpodobností znovu Dvůr
Králové nad Labem.

8. MIX turnaj 2018
V tomto bodu bychom si Vás dovolili pozvat na tradiční Vánoční MIX turnaj, který budeme letos
pořádat v neděli 23. prosince 2018. Zváni jsou všichni hráči a hráčky našeho oddílu. Samozřejmě mezi
sebou rádi uvítáme i jejich rodiče a sourozence. Přijďte si zahrát před Vánoci florbal a vyzkoušejte
tuto výjimečnou hru. Porovnejte své schopnosti společně s vašimi dětmi. Více informací k MIX turnaji
se objeví na klubovém webu koncem listopadu.

9. Lékařské prohlídky
Dle předpisů ČF se musí všichni hráči, hrající ligové soutěže, podrobit lékařské prohlídce, po které jim
bude vydán lékařský posudek. Veškeré informace, včetně posudkového formuláře, získáte na
oddílovém webu nebo u sekretáře oddílu. Prosíme, nepodceňte tuto povinnost a vše potřebné si
zajistěte v co nejkratší době. Bez platného lékařského posudku nemusí být hráči umožněn start
v soutěžích.
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10. Životospráva, doping
Trenérská rada upozorňuje, že pro všechny členy oddílu platí zákaz kouření, konzumace alkoholických
nápojů, návykových látek a látek uvedených na Seznamu zakázaných skupin látek a metod dopingu.
Pro členy mladší 18 let platí, vzhledem k platným zákonům ČR, tento zákaz i mimo oddílové akce.
V případě dopingové kontroly musí členové oddílu spolupracovat s dopingovými komisaři a dbát
jejich pokynů. Více informací naleznete na oddílovém webu pod odkazem ,,doping“. Oddíl má
v případě porušení tohoto zákazu právo vyloučit provinilce bez nároku na vrácení členských
příspěvků.

Úhradou členských příspěvků berete na vědomí výše uvedené informace.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na pokračování zdařilé spolupráce. Všem hráčům přejeme
úspěšnou sezónu, plnou krásných okamžiků spojených s florbalem.

Rada oddílu florbalu TJ Turnov
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