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Členské příspěvky 2021 (upraveno) 
S ohledem na situaci s Covidem-19, která znemožňovala trénování, jsou příspěvky 

nastaveny pro letošek pro stávající členy: 2 000 Kč do 31. 3. 2021. 

Nově registrovaní zaplatí navíc 1.500 Kč z důvodu balíčku klubové ústroje: tj. 3 500 Kč. 

Splatnost členských příspěvků: 

Do 30. 4. 2021 

U9 5 000 Kč 

U11 5 000 Kč 

U13 5 000 Kč 

U15 5 000 Kč 

U18  5 000 Kč 

MUŽI 5 000 Kč 

 

Informace k platbě: 

Číslo účtu:  35-6964820297/0100 

Variabilní symbol:  datum narození 

Zpráva pro příjemce:  Příjmení jméno, kategorie 
 

Slevy: 

Pokud jsou v oddíle sourozenci, platí mladší z nich      

o 1 000 Kč nižší částku z celkové částky svých 

příspěvků. Třetí sourozenec platí paušální roční 

členský příspěvek ve výši 1 000 Kč. 

Dále v případě nové registrace po skončené zimní 

přípravě bude v roce následujícím platba snížena o    

1 500,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Osvobozeni od povinnosti úhrady členských příspěvků jsou: 

 hrající i nehrající trenéři/ky klubu 

 hráči/ky celoročně hostující z našeho klubu (v případě, že v klubu netrénují ani nehrají)  

 děti praktikujících trenérů (pouze však do věku 26 let) 
 

Splnění povinnosti úhrady členských příspěvků je podmínkou pro zaregistrování hráče na příslušný 
rok u Patriots Liberec, z.s., což je dále podmínkou pro registraci hráče u zastřešujících organizací 
České baseballové asociace a České softbalové asociace a tím i podmínkou nastoupení k soutěžním 
zápasům.  

Členské příspěvky se platí na sezonu, která 

začíná zimní přípravou v 11. měsíci a končí 

posledním dnem v říjnu. V případě nové 

registrace se platí do 14 dnů od dodání žádosti o 

registraci zástupci klubu.  

Uhrazením celého členského příspěvku, získá hráč v prvním roce  
následující balíček vybavení. 

Kategorie U13 a mladší: 

 Dres white 

 Baseballové kalhoty 

 Čepici a tričko 

Kategorie U15 a starší: 

 Dres white a blue 

 Čepici a tričko 
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