PŘÍSPĚVKY MLÁDEŽE
Kategorie:
STARŠÍ ŽÁCI „A“, „B“
MLADŠÍ ŽÁCI „C“, „D“

(Ročník 2003 – 2004)
(Ročník 2005 – 2006)

V měsících letní přípravy, tj. KVĚTEN A ČERVEN 2016 jsou příspěvky stanoveny:
 500,- Kč/měs.

2 měsíce

celkem: 1.000,- Kč

V měsících SRPEN 2016 – BŘEZEN 2017 jsou příspěvky stanoveny:
 900,- Kč/měs. 8 měsíců

celkem: 7.200,- Kč

Při úhradě příspěvků do konce září 2016 (na celou sezónu 2016/2017) bude
poskytnuta klubem sleva:
Konečná částka po slevě:
 2+8 měsíců

7.500,- Kč

(sleva 700,- Kč)

Příspěvky lze zaplatit na sekretariátu klubu do 15. dne daného měsíce nebo na účet
klubu:
KB Olomouc č.ú. 43-2395380237/0100 (při platbě uvádějte příjmení dítěte, rok
narození a hrazený měsíc)
V případě, že v klubu hrají sourozenci (spadající oba do kategorie platících), platí rodiče jen za jednoho,
platba se provádí za hráče hrajícím ve vyšším ročníku.

HC Olomouc – mládež, spolek

HC Olomouc – mládež, spolek, Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc
IČ: 22734279, DIČ: CZ22734279
Tel. 602 732 834, e-mail: hco@hc-olomouc.cz, www.hc-olomouc.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍSPĚVKY MLÁDEŽE
Kategorie:
KLP 4.třída
Minihokej 3.třída

(Ročník 2007)
(Ročník 2008)

V měsících letní přípravy, tj. KVĚTEN A ČERVEN 2016 jsou příspěvky stanoveny:
 500,- Kč/měs.

2 měsíce

celkem: 1.000,- Kč

V měsících ZÁŘÍ 2016 – BŘEZEN 2017 jsou příspěvky stanoveny:
 900,- Kč/měs.

7 měsíců

celkem: 6.300,- Kč

Při úhradě příspěvků do konce září 2016 (na celou sezónu 2016/2017) bude
poskytnuta klubem sleva:
Konečná částka po slevě:
 2+7 měsíců

6.700,- Kč

(sleva 600,- Kč)

Příspěvky lze zaplatit na sekretariátu klubu do 15. dne daného měsíce nebo na účet
klubu:
KB Olomouc č.ú. 43-2395380237/0100 (při platbě uvádějte příjmení dítěte, rok
narození a hrazený měsíc)
V případě, že v klubu hrají sourozenci (spadající oba do kategorie platících), platí rodiče jen za jednoho,
platba se provádí za hráče hrajícím ve vyšším ročníku.

HC Olomouc – mládež, spolek

HC Olomouc – mládež, spolek, Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc
IČ: 22734279, DIČ: CZ22734279
Tel. 602 732 834, e-mail: hco@hc-olomouc.cz, www.hc-olomouc.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍSPĚVKY MLÁDEŽE
Kategorie:
Minihokej 2. třída
Přípravka

(Ročník 2009)
(Ročník 2010 a mladší)

V měsících letní přípravy, tj. KVĚTEN a ČERVEN 2016 jsou příspěvky stanoveny:
300,- Kč/měs. 2. měsíce celkem: 600,- Kč
V měsících ZÁŘÍ 2016 – BŘEZEN 2017 jsou příspěvky stanoveny:
300,- Kč/měs. 7. měsíců
celkem: 2.100,- Kč

Při úhradě příspěvků do konce září 2016 (na celou sezónu 2016/2017) bude
poskytnuta klubem sleva:
Konečná částka po slevě:
2+7 měsíců
celkem: 2.300,- Kč

(sleva 400,- Kč)

Příspěvky lze zaplatit na sekretariátu klubu do 15. dne daného měsíce nebo na účet
klubu:
KB Olomouc č.ú. 43-2395380237/0100 (při platbě uvádějte příjmení dítěte, rok
narození a hrazený měsíc)
V případě, že v klubu hrají sourozenci (spadající oba do kategorie platících), platí rodiče jen za jednoho,
platba se provádí za hráče hrajícím ve vyšším ročníku.

HC Olomouc – mládež, spolek

HC Olomouc – mládež, spolek, Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc
IČ: 22734279, DIČ: CZ22734279
Tel. 602 732 834, e-mail: hco@hc-olomouc.cz, www.hc-olomouc.cz

