
 
 

 
 
 
                                        
Informátor pro rodiče hráčů na druhé pololetí badmintonové sezony. 
 
Únor zahájil druhou polovinu badmintonové sezony a výbor oddílu zveřejňuje aktuální informace pro 
rodiče hráčů. 
 
TRÉNINKY.  Podle časových možností na bowlingu a současně i možností trenérů se pokusíme rozšířit 
trénink ve čtvrtek od 16,00 do 18, 00 hod.  Rodiče hráčů budeme včas informovat. 
 
TURNAJE.  Protože se opatření covid 19 se postupně ruší, předpokládáme postupné doplňování 
termínové listiny turnajů o další turnaje ve všech věkových skupinách. Termínová listina je na stránkách 
oddílu, současně na webech smbas.net, dále  czechbadminton.cz.  O připravovaných turnajích obdrží 
hráči rovněž písemné upozornění na tréninku.  
Podmínkou startu na turnaji je:   platná licence hráče – všem hráčům byly prodlouženy licence na rok 
2022. 
Platná lékařská prohlídka – platnost prohlídky je jeden rok a řada hráčů ji má již neplatnou! Prosíme o 
urychlené doručení trenérům platných prohlídek.   Přihlášení prostřednictvím oddílu – oddíl musí 
zajistit doprovod hráčů osobou starší 18 let. Bez této osoby je účast nemožná. Trenéři všechny turnaje 
nestačí zajistit, je potřeba spoluúčast rodičů!   
Přihlášky se uzavírají ve středu před turnajem. Oddíl musí uhradit vždy celé startovné i za hráče, kteří 
se z různých důvodů turnaje nezúčastní. Neplatí lékařské či jiné omluvy! Oddíl hradí startovné od 
turnajů GPC výše. U otevřených turnajů ( zpravidla nižší věkové kategorie) platí startovné rodiče. 
 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY. Pro druhé pololetí zůstává bez změn výše úhrady oddílového příspěvku pro 
všechny skupiny 2 000 Kč.  Číslo účtu je 242473708/0300, variabilní symbol 02 a do zprávy uvést jméno 
hráče za kterého se úhrada provádí. Současně prosíme o provedení kontroly úhrady za první pololetí. 
Platby lze provádět i najednou za dvě pololetí. Druhý sourozenec má 50% snížení platby. V případě, 
potřeby kontaktujte trenéry, kteří mají informace na každém tréninku.  
Členské příspěvky jsou výrazným zdrojem oddílu pro jeho činnost. Neméně důležitým zdrojem jsou i 
dotace z různých dotačních titulů, o které oddíl každoročně žádá. Pro jejich získání musí splňovat i řadu 
podmínek jako například aktuální členskou základnu, příjmy z členských příspěvků, vlastní příjmy 
z činnosti, sponzorské dary apod. 
Zvlášť zdůrazňujeme skutečnost, že jsme závodní oddíl, což předpokládá účast členů na turnajích. Pokud 
není účast hráčů dostatečná, dotace se výrazně snižují nebo se oddílu nepřiznají vůbec. Apelujeme na 
rodiče o maximální odpovědnost při spolupráci s trenéry na domluvě účasti hráčů na turnajích. 
 
Výbor oddílu badmintonu 
TJ Slavoj Český Těšín 


