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                                                                                                             6. dubna 2022 
 
 
Vážení členové klubu, 
 
        brigády pro přípravu areálu na sezónu budou opět probíhat od 10. dubna od 
9.00 a dále vždy od 15 hodin (o víkendech od 9.00). Odpracované nebo zaplacené 
brigády jsou podmínkou pro hraní na dvorcích.  
         Také letos proběhne placení hracích a členských poplatků, poplatků za skříňky 
a za neodpracované brigády elektronicky. U nových členů potřebujeme jejich osobní 
data (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narození a mail). Toto potřebujeme 
pro naše členství v Unii sportu a Českém tenisovém svazu. Problémem je, že někdy 
potřebujeme rodná čísla, jindy data narození. Zároveň vás ujišťujeme, že klub má 
schválena pravidla GDPR (ochrana osobních údajů), osoby, které vaše údaje 
zpracovávají, mají podepsanou mlčenlivost, data jsou vedena na počítačích 
s přístupovými hesly a jsou používána pouze pro účely klubu. Jak tedy postupovat: 
 

1. Z Hracího řádu, platného pro rok 2022 (zůstává stejný jako v roce 2021 – i přes 
obecné pádivé zdražování poplatky nezvyšujeme) si vypočtěte částku, kterou 
máte celkem zaplatit – výše poplatků jsou uvedeny i na konci tohoto dopisu. 

2. Tuto částku převeďte na klubový účet č. 14334351/100. Důležité je do 
poznámky k platbě uvést jméno, kdo platí, za koho a za co (například: hrací 
poplatek Roman Bruzl, Ivana Bruzlová, 1x skříňka). Toto je nutné pro identifikaci 
platby a zaevidování u účetní klubu. 

3. Následně nám zašlete potvrzení o platbě na tento mail (ltcsusice@gmail.com). 
Potvrzení může být .pdf nebo .jpg soubor, který v el. bankovnictví snadno 
vytvoříte. Lze i poslat fotku příkazu z mobilu. 

4. Pokud bude mail obsahovat požadované informace, zašleme vám co nejdříve 
aktivační kódy. 

 
Pokud vše proběhne v pořádku, můžete vyrazit na tenis. Přejeme vám jen samé 
vítězné fiftýny. Zároveň vás žádáme o dodržování Hracího řádu. 
 
Sportu zdar, tenisu zvlášť 
 
Z pověření výkonného výboru 
                                                                                            
 
                                                                                                Roman Bruzl, člen VV 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Osvobození 912, 342 01 Sušice II                          tel.: 602450757 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lawn Tennis Club Sušice       IČO: 48353973             Telefon: dvorce    376522304       http:// 
Osvobození 912                       KB Klatovy                                 jednatel  602450757       www.susice/ltc.cz 
342 01 Sušice                           č.ú. 14334-351/0100 

 
 

ČLENSKÉ  POPLATKY : 

Položka Kč/rok 

vstupní vklad pro členství v klubu (platí osoby starší 18 
let) (vstupní vklad neplatí bývalí členové klubu, kteří 
přerušili členství) 

1.000,- 

hrající člen starší 18 let                                                           1.700,- 

hráč pobírající důchod, student od 18 do 26 let                            900,- 

hrající žák (do 15 let)  550,- 

hrající student (15 až 18 let)  750,- 

nehrající člen a sponzor                                                                 300,- 

platba za skříňku                                                                       200,- 
 

BRIGÁDNICKÉ POVINNOSTI : 

Pro aktuální rok jsou stanoveny tyto brigádnické povinnosti (hodiny): 

- dospělí (mimo hráčů pobírajících důchod) 3 hodiny 

- ženy 2 hodiny  

- děti ve věku 15 až 18 let 2 hodiny (děti do 15 let věku nemají 
brigádnickou povinnost). 

 
Hodiny musí být odpracovány nejpozději do konce května (později se 
souhlasem správce). Za každou neodpracovanou hodinu bude účtováno 200,- 
Kč. Hodiny si lze i zaplatit. Pokud člen odpracuje brigády po skončení sezóny 
při úklidu dvorců, je toto bráno jako splnění brigádnické povinnosti pro 
následující sezónu. Po skončení hrací sezóny je možno brigádnické hodiny 
pouze zaplatit. Nově přihlášený člen neodpracované brigády neplatí. 

 
 
 


