
INFORMACE K NOVÉ SEZÓNĚ 2019/2020 VE FLORBALOVÉM KLUBU FBC DOBRUŠKA z.s. 

 

PŘIHLÁŠKY  - Od nové sezóny zavádíme elektronický způsob přihlašování členů do oddílu. Na stránkách http://www.florbaldobruska.cz najdete  
přihlášku, kterou je třeba vyplnit. Následně Vám přijde emailem potvrzení o přijetí přihlášky. Do 24 hodin dostanete potvrzení o přijetí člena do 
klubu FBC Dobruška a zároveň dostanete veškeré údaje o platbě příspěvků. Díky spojení s DDM je dále třeba, abyste potvrzenou přihlášku, která 
Vám přijde, vytiskli a buď naskenovanou poslali zpět, anebo donesli do schránky na adresu klubu FBC Dobruška z.s., Laichterova 985, 518 01 
Dobruška. 

DRES - Každý nový člen FBC Dobruška má povinnost koupit si klubový dres. Pokud dres nemá, budeme ho po podání přihlášky kontaktovat. 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - Členské příspěvky se platí na účet klubu FBC Dobruška z.s. vedený u Fio Banky, č.ú.: 2800297059 / 2010  

-        Informace k platbě členských příspěvků, jako jsou variabilní symbol a částka, dostanete v emailu, který potvrdí Vaši přihlášku do klubu. 
 

-        Výše příspěvků pro chlapce i dívky pro nadcházející sezónu 2019/2020: 
 

 Ročníky 2011 a mladší 1000,- Kč 
 Ročníky 2009-2010  2500,- Kč 
 Ročníky 2007-2009  2700,- Kč 
 Ročníky 2005-2006  3000,- Kč 
 Ročníky 2001-2004  3200,- Kč 
 Ročníky 2000 a starší 3600,- Kč 

- Členské příspěvky se mohou zaplatit buď najednou do 30.6. 2019, anebo ve dvou splátkách – první polovina do 30.6. 2019, druhá      
polovina do 30.10. 2019 . 

- UPOZORNĚNÍ:  Pro všechny členy platí, že pokud nebude mít zaplacenou alespoň první část příspěvku, nebude vpuštěn na trénink! 

- V případě zajištění sponzorského daru minimálně 5000,- Kč se ruší členu následující části ročního příspěvku. 

 

ROZDĚLENÍ DO KATEGORIÍ A TRÉNINKY - Rozdělení do kategorií proběhne v týdnu po uzávěrce přihlášek. Do 1.6. 2019  rozešleme informace o zařazení 
členů do kategorií.  Zároveň zašleme informaci o  rozpisu tréninků na novou sezónu. 

 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat  přes email sekretar@florbaldobruska.cz nebo na telefonu 737 466 070 – Jan Černý, sekretář klubu.
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