reg. číslo: 20608

se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou 278 01
IČO: 495 20 342
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 6917
č.ú.: 464027359/0800

JMÉNO PŘÍJMENÍ HRÁČE:

_____________________________________

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁK. ZÁSTUPCE:

_____________________________________

VARIABILNÍ SYMBOL
REGISTROVANÉHO HRÁČE:

______________________________________

10-místné registrační číslo (xxxxxxrrrr) nebo pro nově příchozí děti do Klubu s platnou
přihláškou hráče do Klubu, ale bez registrace v ČSLH (do 6 let) je VS stanoven ve formě
datumu narození dítěte: rrrrmmdd (20130921).
ČÍSLO ÚČTU KLUBU:

KATEGORIE:

464027359/0800

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK:

_____________________ Kč

Svým podpisem potvrzuji převzetí informace o hráčských příspěvcích pro období od 01. května
2018 do 30. dubna 2019 a zavazuji se za hráče uvedeného výše hradit v období od 01. dubna
2018 do 20. března 2019 v tomto dokumentu uvedené pravidelné měsíční příspěvky,
a to formou pravidelných bezhotovostních plateb vždy v měsíční částce uvedené výše včetně
využití bankovního spojení a variabilního symbolu zde uvedeného. Měsíční příspěvky se platí
vždy předem do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci, za který platba přísluší.
Současně potvrzuji, že si jsem vědom, že v případě dlužné platby příspěvků (od dvou
kalendářních měsíců) zde uvedených příspěvků může být ze strany Klubu přistoupeno
ke stanovení disciplinárních opatření vůči hráči (zejména vyřazení z tréninkového procesu,
neumožnění účasti na utkáních apod.), a v krajním případě dokonce může Klub přistoupit
k vymáhání dlužných plateb právní cestou.
Současně potvrzuji, že si jsem vědom, že o případném snížení pravidelných hráčských
příspěvků či jejich tzv. odpuštění rozhoduje Výkonný výbor Klubu na základě předchozí
písemné a odůvodněné žádosti zaslané emailem na adresu hokejkralupy@seznam.cz.

V případě, že konkrétní situace neumožňuje podání předchozí žádosti, je třeba podat takovou
žádost neprodleně po vzniku události odůvodňující podání takové žádosti.
Tato listina se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu (jedno vyhotovení pro
Klub, jedno pro zákonného zástupce).

V Kralupech nad Vltavou dne ________ 2018

_________________________________________
jméno a příjmení zákonného zástupce

