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Členové tenisového oddílu
TJ Jiskra Třeboň

V Třeboni dne 20. března 2019
Výbor tenisového oddílu se obrací ke všem členům se základními informacemi před letní
tenisovou sezonou 2019.
Vážení členové oddílu tenisu,
výroční členská schůze našeho oddílu dne 1. 3. 2019 (VČS) schválila ponechání členských příspěvků
pro rok 2019, jak bylo publikováno na www.tenis.jiskratrebon.cz, ve stejné výši jako v roce loňském.
Změna byla VČS schválena u brigádnických hodin:
• Počet brigádnických hodin (BH) pro rok 2019:
• pro dospělé zůstává zachován jako v předchozích letech,
• pro juniory (15 - 18 let) byla změněna z 2 BH (platných do 31. 12. 2018) na 4 BH (platné od
1. 1. 2019).
• Navýšení náhrady za neodpracovanou BH:
• u dospělých z Kč 200,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 300,- (platné od 1. 1. 2019),
• u juniorů (15 - 18 let) z Kč 120,- na Kč 150,-.
• a s tím související i navýšení odměny za BH odpracované nad rámec povinnosti ve výši 50 %
náhrady za neodpracované BH, tedy:
o u dospělých z Kč 100,- (platných do 31. 12. 2018) na Kč 150,- (platné od 1. 1. 2019)
o u juniorů (15 - 18 let) z Kč 60,- na Kč 75,-.
• Uvedené odměny jsou ve výši po zdanění 15% srážkovou daní.
• Pro vyšší administrativní náročnost (dohody o provedení práce) je možno tyto odměny
vyplácet jen jedenkrát za kalendářní rok.
Členské příspěvky 2019 tedy činí Kč 1400,- pro dospělé a Kč 700,- (příp. Kč 300,- pro redukované
členství u mládeže do 14 let) pro mládežnické kategorie do 18 let a seniory nad 65 let. Členové oddílu
dle usnesení valné hromady TJ Jiskra Třeboň, z.s. ze dne 26. 6. 2017 hradí členské příspěvky do
30. 4. 2019 u pokladníka oddílu nebo lépe bezhotovostně:
• převodem na oddílový účet 107-7992430207/0100
(variabilním symbolem je rodné číslo člena oddílu; text pro příjemce: jméno a příjmení plátce, případně dále
číslo skříňky a počet BH, za které se provádí úhrada) nebo

• v hotovosti je možno provést úhradu pouze u pana BBS. Petra Jechy, sekretáře TJ Jiskra Třeboň, na
Tyršově stadionu v jeho pracovní době, viz www.jiskratrebon.cz/kontakty.
Hrát na dvorcích po 1. 5. 2019 mohou pouze členové, kteří mají zaplacen členský příspěvek a
odpracováno nebo zaplaceno nejméně 50 % brigádnických hodin. Termíny brigád jsou uvedeny na
http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2221 a počínají dnem 23. 3. 2019 v 10 hod.
Hlavní usnesení VČS jsou uvedeny na http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2220.

Správce dvorců pro rok 2019 zatím není sjednán. Provozovat Kavárnu u kanára v našem tenisovém
zázemí bude nadále pan Tarek Hassan. V areálu tenisového zázemí je k dispozici Wi-Fi připojení
k internetu a TV se všemi sportovními programy www.poda.cz/index.php/cz/domacnosti/televize
sponzorováno firmou PODA a. s. www.poda.cz.
Ceník tenisových míčů Wilson US Open (nově i použitých na turnajích), pronájmu tenisových kurtů
nebo turnajových šaten naleznete na http://tenis.jiskratrebon.cz/ v rubrice Produkty. Členové oddílu si
mohou také pronajmout skříňku v šatnách za Kč 200,-/rok.
Termínová listina soutěží družstev, turnajů a dalších akcí organizovaných tenisovým oddílem včetně
rezervací kurtů a šaten je průběžně aktualizována a vyvěšena na vývěsce u vchodu do šaten, případně
doplněna kalendářem akcí tenisového oddílu na adrese http://tenis.jiskratrebon.cz/aktuality#2222
(zejména na http://tenis.jiskratrebon.cz/userfiles/file/TJ-Jiskra-OT-turnaje-2019-v20190323.pdf) nebo
prostřednictvím kalendáře událostí na adrese www.facebook.com/TenisTrebon/events.
Hlavní akce organizované výborem tenisového oddílu
ČTS Oblastní přebor babytenis
1. 6. - 2. 6. 2019
(nejmladší žactvo)
33. ročník tradičního turnaje
sobota 29. 6. 2019
neregistrovaných hráčů a
nebo pátek 5. 7. 2019
registrovaných „srabů“
7. - 10. 9. 2019
ČTS turnaj třídy B (B - 300)
dorostenci
2. ročník Mezinárodního turnaje
13. - 14. 9. 2019
partnerských měst
2. OKTOBRKAP 2019,
Waldkirchen

Vybraný termín bude upřesněn
rozpisem turnaje

Turnaj pro děti a mládež organizovaný
s partnerskou oblastí Freyung –
Grafenau. Na akci bude zajištěn odvoz
autobusy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)1 nám ukládá
kromě již standardních povinností také naplněné této směrnice. Požádáme Vás o součinnost a pomoc
při vyplnění a doručení dokumentu, který je ke stažení na adrese
http://tenis.jiskratrebon.cz/userfiles/file/TJ-Jiskra-OT-GDPR-2019-20190307.pdf.
Současně žádáme rodiče dětí a mládeže v našem oddíle o obdobnou součinnost a pomoc při vyplnění a
doručení, kromě výše uvedeného dokumentu, také „Čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte
věku od 4 do 19 let (včetně)“ v návaznosti na Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního
programu města Třeboně2. Dokument k vyplnění je ke stažení na adrese
http://tenis.jiskratrebon.cz/userfiles/file/Cestne_prohlaseni_zakonneho_zastupce_ditete_veku_od_4_d
o_19_let.pdf.
Vyplněné dokumenty doručte předsedovi tenisového oddílu Petru Chalupovi (příp. prostřednictvím
Vašich trenérů).
Děkujeme Vám za pomoc a úspěšnou tenisovou sezónu Vám za výbor tenisového oddílu přeje

ing. Petr Chalupa, předseda oddílu
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)
2
Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu.
Publikováno na https://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mestskyurad/financni/Poskytovani%20dotaci/2018/Pravidla_pro_poskytovani_dotaci_v_ramci_dotacniho_programu_mesta_Trebone
_na_podporu_oblasti_telovychovy_a_sportu.pdf

