Sportovní klub OLFIN CAR – VELLA TRUTNOV
Komenského 399, 541 01 Trutnov, www.olfincar-vella.cz
IČ 60155311, tel. 731415455, e-mail plechac@zskomtu.cz

V Trutnově 10.12.2009
Vážení členové,sportovní přátelé,rodiče …
Náš sportovní klub OLFIN CAR-VELLA Trutnov (dále SK) se snaží vytvářet pro své členy co
nejlepší podmínky pro sportovní vyžití. Podmínku členství v SK zdůrazňuji i proto, že od letošní
zimní sezóny budeme vyžadovat tuto povinnost u některých činností, na které se doposud
nevztahovala. Otázku členské základny neřešíme pouze z důvodu samolibosti nebo požadavku
našich partnerů, ale i proto, že výše finančních dotací (městských, krajských, svazových či
ministerských) se odvíjí především od počtu členské základny.
NABÍDKA pro členy SK:
* všestranně zaměřená tréninková činnost pro všechny věkové kategorie zajištěná
kvalifikovanými trenéry (kategorie 1 – 5, viz níže)
* účast na výcvikových táborech s finančním příspěvkem SK ( 1 – 5)
* klubové oblečení s logem sponzorů za 1/3 prodejní ceny (2 – 5),ostatní za velkoob. cenu
* zapůjčení tréninkového (1 – 7) a závodního lyžařského vybavení zdarma (2 - 5)
* kompletní servis (parafínování,mazání) lyží před závody zdarma (1 – 5)
* zcela hrazené náklady spojené s účastí na závodech národního charakteru - doprava,
ubytování,strava,servis (2 – 5)
* hrazené startovné na všech závodech (1 - 5)
* dopravu na regionální závody a tréninky s minimálním finančním příspěvkem (1 – 7)
* zvýhodněné jízdné ve Ski areálu Janské Lázně-Černá hora
* nákup sportovního zboží v prodejně VELLA Trutnov s 15% slevou po celý rok
* tiskopis pro registraci členství lze stáhnout na webu SK
PŘÍSPĚVKY 2010:
Kategorie
1. přípravka (6-9 let)
2. mladší žactvo
3. starší žactvo
4. dorost
(národní soutěže)
5. junioři a dospělí
(národní soutěže)
6. funkcionáři,trenéři,rozhodčí (aktivní)
7. dorost – dospělí
(regionální soutěže)
8. ostatní členové

plné
600
1500
2100
2700
3000
200
1000
400

snížené
400
1000
1400
1800
2000
-

* plné příspěvky lze zaplatit najednou do 31.12.09 nebo ve třech splátkách (1. do
31.12.09, 2. do 31.3.10 a 3. do 30.9.10), první dvě splátky v minimální výši 1/3
ročních příspěvků
* snížené příspěvky se vztahují na mladší sourozence členů SK a jejich platba je
jednorázová do 31.12.09 stejně jako u členů skupiny 5 – 7
* příspěvky jsou hrazeny bankovním převodem na účet SK u KB Trutnov, č.ú.
7820330277/0100, každý člen SK má přidělen svůj variabilní symbol (viz
členové na webu SK), pro všechny je stejný konstantní symbol – 0308
* NOVÍ ČLENOVÉ budou zaregistrováni po odevzdání vyplněné přihlášky člena SLČR
a zaplacení členských příspěvků (při 1.platbě použije jako var.symbol svoje rod.číslo)

PROVOZNÍ PODMÍNKY pro členy SK * LANOVKA - ČERNÁ HORA
* od letošní zimní sezóny lze zpáteční jízdné ve výši 20 Kč poskytovat pouze členům SK
od 6 let ( dítě do 5 let musí být doprovázeno členem SK starším 18 let)
* slevu jízdného lze využít pouze v rámci organizovaného tréninku SK v den zakoupení
jízdenky a to pouze ( !!! ) za účelem běžeckého lyžování (přepravovat nelze sjezdové
lyže,snowboardy,saně,boby …. )
* jízdenku lze zakoupit pouze v určenou dobu u kasy č. 3 prostřednictvím odpovědné
osoby SK (doba nákupu jízdenek bude aktualizována na www.olfincar-vella.cz)
* organizované tréninky SK na Černé hoře budou na webu vyvěšeny nejpozději v
pondělí na celý týden (doporučujeme sledovat aktualizaci zpráv vzhledem k možnosti
posunutí času odjezdu či zrušení z důvodu změny povětrnostních podmínek)
* podmínky pro slevu jízdného vzešly ze vzájemné dohody mezi vedením společnosti
Mega plus a našeho SK ( pro informaci - podobné výhody jízdného mají již pouze
členové sjezdového lyžařského oddílu SK Janské Lázně nikoli už např. rodinní
příslušníci zaměstnanců lanovky)
* vedle propagace Ski areálu Janské Lázně – Černá hora, vyplývá SK povinnost
chovat se při přepravě dle provozního řádu lanovky a uspořádat dvakrát ročně
(jaro,podzim) brigádu na sběr odpadků pod lanovkou
* smlouva o vzájemné spolupráci má roční platnost, jakékoliv porušení výše uvedených
podmínek povede k tomu, že smlouva bude okamžitě zrušena a již nebude obnovena
* všechny vyjímky z výše uvedených podmínek musí schválit výbor SK po dohodě s
provozovatelem lanovky.
Za výbor SK : Zdeněk Plecháč (předseda)

