
Směrnice č. 6

Závazná pravidla pro evidenci a členství dětí v TJ Kotva Braník

V platnosti od: 19.11.2007

A) Věková kategorie 0-5 let

1)  Členové TJ Kotva Braník mohou zaevidovat u TJ své dítě, a to od doby narození do 6
     let věku dítěte.  Evidencí dítěte u TJ je podmíněn nárok na čerpání výhod dítěte,
     plynoucích z členství jeho rodičů. Neevidované dítě člena TJ je na akcích a v
     zařízeních  TJ v pozici hosta.

 B) Věková kategorie 6-14 let

1) Členem TJ Kotva se může stát dítě  od 6 let věku, a to v žákovské kategorii. Členský příspěvek do TJ za
dítě v této věkové kategorii činí 50% plného příspěvku. Žák, který je členem TJ Kotva, musí být členem
oddílu a je  povinen platit  oddílové příspěvky.

2)  Žák  může při účasti na akcích oddílů TJ  požívat členské výhody (ceny zájezdů, přednost v přihlašování
atd.)

C) Věková kategorie 15-17 let

1) Počínaje rokem, ve kterém člen dovrší 15 let věku, přechází do dorostenecké kategorie. Všechna práva a
povinnosti , kterých dosud nabyl, zůstávají beze změn. Od  dorostenecké kategorie je navíc člen povinen
odpracovat ročně 5 brigádnických hodin v areálech TJ Kotva.

2) Počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém dorostenec dovrší 15 let věku činí členský příspěvek do
TJ 75% plného příspěvku.

3) Po dovršení 18 let věku platí takto snížený členský příspěvek do TJ pouze studenti. Student je povinen
při placení příspěvku předložit potvrzení o studiu.

4) Po dovršení 18 let věku přechází člen – dorostenec automaticky do členské základny TJ Kotva.

Pravidla pro účast na akcích TJ Kotva Braník

          1 ) Dítě do 6 let věku se může akcí TJ účastnit pouze v doprovodu alespoň jednoho
                rodiče, případně rodiči zmocněné osoby, která za dítě odpovídá. Pokud má svoje
                sedadlo, postel atd.,platí členskou cenu.Výjimky může stanovit vedení oddílu
                na jednotlivé akce.
           2 ) Dítě ve věku 6 – 14 let – člen TJ , má-li svoje sedadlo, postel atd., platí členskou

    cenu. Děti hostí, pokud mají svoje sedadlo či postel, platí plnou cenu pro hosta.
3) Dorostenec ( 15 – 18 let  ) a studující  - člen TJ platí členskou cenu.
4) Dorostenec ( 15 – 18 let   – host ) platí plnou cenu zájezdu jako dospělý host.
5) Účast na zájezdech se řídí pravidly oddílů, tzn.že člen oddílu má přednost pouze
     před členem TJ či jiného oddílu a oba mají přednost před hostem
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