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      KLUBOVÝ ŘÁD 
                          DUKLA Jihlava – mládež, z.s. - HOKEJ 
                                           platnost od 9. 5. 2017 do 30. 4. 2018 

 
Oddílové příspěvky na sezónu 2017/2018 schválené valnou hromadou dne 9.5.2017 činí: 

Sportovní třídy 

Ročník Oddílový příspěvek 
Splátky 

Datum částka 

předškolní děti 2 000 Kč 30.11.2017 2 000 Kč 

2010 – 2011 3 000 Kč 

31.5.2017 1 000 Kč 

30.9.2017 500 Kč 

30.11.2017 1 000 Kč 

31.1.2018 500 Kč 

2008 – 2009 7 000 Kč 

31.5.2017 2 000 Kč 

30.9.2017 1 500 Kč 

30.11.2017 2 000 Kč 

31.1.2018 1 500 Kč 

2004 – 2007 10 000 Kč 

31.5.2017 2 500 Kč 

30.9.2017 2 500 Kč 

30.11.2017 2 500 Kč 

31.1.2018 2 500 Kč 
 

Akademie 

Ročník Oddílový příspěvek Rozdělení 
Splátky 

Datum Částka Popis 

2000 - 
2003  

11 000 Kč 

tryout 

31.5.2017 4 000 Kč Tryout 1. část 

1.8.2017 

2 000 Kč platí v případě, zaplacení Tryout 1. části 

4 000 Kč 
platí v případě účasti pouze na Tryout 2. 
části, (pozdní příchod do klubu, zkouška 
pouze v Tray- out 2. části) 

 sezóna  

31.10.2017 3 000 Kč  Sezóna 1. splátka 

31.1.2018 
2 000 Kč  Sezóna 2. splátka 

zdarma aktivní člen na hostování mimo Dukla Jihlava 

 1998 - 
1999 

6 000 Kč 
tryout 31.5.2017 6 000 Kč Nebo do 7 dní po nastoupení přípravy 

 sezóna    zdarma   

 

Každý aktivní člen platí i členský příspěvek, viz. strana 2. klubového řádu 
 

Klub zabezpečí  

 Pronájmy sportovišť na tréninkový proces řízený profesionálními trenéry klubu 

 Soutěžní utkání (včetně dopravy od Minihokej 08) a tréninkovou přípravu na ledě vedenou profesionálními trenéry 

klubu 

 Zabezpečí zdravotníka na soutěžní utkání 

 Náklady na rozhodčí a pomocné funkce pro řízení soutěžního utkání 

 

Způsob platby 

Členské a oddílové příspěvky budou poukázány na účet u Komerční banky: 

číslo účtu: 19-8912080257/0100 

variabilní symbol: číslo registrace hráče (obdrží hráč nebo jeho zákonný zástupce od vedoucího mužstva) 

do poznámky: přijmení + rok narození hráče 
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KLUBOVÝ ŘÁD 
 

 

DUKLA Jihlava – mládež, z.s. – ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
platnost od 9. 5. 2017 do 30. 4. 2018 

 
Členské příspěvky 1 činí na sezónu 2017/2018 schválené valnou hromadou dne 9. 5. 2017. 

 

Všichni členové 

Člen Členský příspěvek 
Splátky 

Datum Částka 

Aktivní člen 100 Kč 31.5.2017 100 Kč 

Pasivní členové nad 18 let věku  500 Kč 31.5.2017 500 Kč 

 

 

V případě, že sportovec se stane AKTIVNÍM ČLENEM během sezóny, je povinen zaplatit členský příspěvek do 7 

(sedmi) dní. 

 

 

 

 

Ostatní 

 Platby hotově nejsou možné. 

 V případě předškolních dětí tj. děti, které ještě nenavštěvují základní školu, platí jako předškolní. 

 V případě sourozenců platí starší dítě plné příspěvky, druhé dítě má 50% slevu na oddílové příspěvky a třetí 

oddílové příspěvky nehradí. Pokud dítě hraje za juniory, nepočítá se nijak do počtu sourozenců. V případě dvojčat je 

uplatněna 50% sleva na obě děti. 

 Při nedodržení platby příspěvků a případných dalších závazků zpožděných o více jak 14 dní dle výše uvedeného 

splátkového kalendáře nebude hráč připuštěn k tréninku, zápasům apod. 

 Při nedodržení platby příspěvků a případných dalších závazků zpožděných o více jak 14 dní dle výše uvedeného 

splátkového kalendáře není možné fasovat výstroj a výzbroj. 

 Při nedodržení platby příspěvků a případných dalších závazků zpožděných o více jak 14 dní dle výše uvedeného 

splátkového kalendáře není možné hrát s fasovanými holemi. 

 Rodiče zajistí a zaplatí lékařskou prohlídku svého dítěte u jeho ošetřujícího lékaře, případně další povinné testy 

určené ČSLH (wingate). Potvrzení o prohlídce odevzdají vedoucímu mužstva do 31. 8. 2017 (proplácí některé 

zdravotní pojišťovny). Zdravotní prohlídky musí být včetně klidového EKG u sportovního lékaře. Extraliga 

mladšího a staršího dorostu, junioři, musí mít zdravotní prohlídku včetně zátěžové EKG u sportovního lékaře - 

jednotný pro celý klub. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Členský příspěvek nelze platit formou daru apod. 
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KLUBOVÝ ŘÁD 
 

                           DUKLA Jihlava – mládež, z.s. - KRASO 
                                           platnost od 9. 5. 2017 do 30. 4. 2018 

 
Oddílové příspěvky činí na sezónu 2017/2018 schválené valnou hromadou dne 9.5.2017. 

  

Kraso 

Tým Oddílový příspěvek 
Splátky 

Datum Částka 

Gemini, Tempo           5 000 Kč  30.9.2017 3 000 Kč 

                

 
30.1.2018 2 000 Kč 

Iceflowers           5 000 Kč  30.9.2017 3 000 Kč 

    30.1.2018 2 000 Kč 

Starlets           5 000 Kč  30.9.2017 3 000 Kč 

  

 
30.1.2018 2 000 Kč 

 

 

Každý aktivní člen platí i členský příspěvek, viz. strana 2. klubového řádu 
 

 

Klub zabezpečí  

 Pronájmy sportovišť na tréninkový proces řízený profesionálními trenéry klubu 

 Účast na vybraných soutěžích a tréninkovou přípravu na ledě vedenou profesionálními trenéry klubu 

 Náklady na rozhodčí a jejich pomocné funkce pro řízení soutěžích pořádaných klubem. 

 

Způsob platby 

Členské a oddílové příspěvky budou poukázány na účet u Komerční banky: 

číslo účtu: 19-8912080257/0100 

variabilní symbol: číslo registrace hráče (obdrží závodník nebo jeho zákonný zástupce od vedoucího mužstva) 

do poznámky: přijmení + rok narození závodnice 

 

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě 9. 5. 2017 

 

 

 

 

 

 

                                         Petr Koláček                                                             Pavel Falta 

                                                                       předseda                                                               místopředseda 

 


