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Struktura členských příspěvků „Sportovního oddílu“ pro správní rok 2017-18 
 

Členské příspěvky oddílové zahrnují roční registrační poplatek a náklady na jednotlivé tréninkové cykly, 

kterých se členové spolku plánují v následujícím období zúčastnit. Jedná se výhradně o aktivity ve 

Sportovním centru Palmovka, na adrese Heydukova 1589/6, Praha 8. 
Výši a četnost členských příspěvků stanovujeme následovně: 

 

1. Roční členství bez omezení počtu cyklů v posilovně, na lezecké stěně a boulderu. Jednorázová roční výše 

členského příspěvku je stanovena na 5.400,- Kč. 

 

2. Měsíční členství bez omezení počtu cyklů v posilovně, na lezecké stěně a boulderu. Jednorázová výše 

měsíčního členského příspěvku je stanovena na 590,- Kč. 

 

3. Letní členství (měsíce 6, 7, 8 a 9) bez omezení počtu cyklů v posilovně, na lezecké stěně a boulderu. 

Jednorázová výše členského příspěvku na 4 měsíce (6, 7, 8 a 9) je stanovena na 1.480,- Kč. 

 

4. Zlaté členství na dobu neurčitou s počtem cyklů ve sportovním centru až do maximální výše členského 

příspěvku dle rozpisu: 

a. První platba členského příspěvku je stanovena na  3.000,- Kč, resp. 1.500,- Kč 

b. Rozpis pro čerpání cyklů: 

i. lezení, posilovna a boulder,120 min. - odpočet 65,- Kč,  

ii. cvičení v sále č.1, 55min  - odpočet 80,- Kč, 

iii. cvičení v sále č.2 a č.3, 55min - odpočet 96,-Kč, 

iv. cvičení v sále č.4, 55min - odpočet 115,-Kč, 

v. trénik kruhový, funkční a intervalový, 55min - odpočet  100,-Kč, 

vi. sauna obsazení 1 osobou, 90min - odpočet 154,-Kč/os., 

vii. sauna obsazení 2 osobami, 90min - odpočet 85,-Kč/os., 

viii. sauna obsazení 3 osobami, 90min - odpočet 74,-Kč/os., 

ix. sauna obsazení 4 osobami, 90min - odpočet 69,-Kč/os. 

 

5. Stříbrné členství na dobu neurčitou s počtem cyklů ve sportovním centru až do maximální výše členského 

příspěvku dle rozpisu: 

a. První platba členského příspěvku je stanovena na  1.000,- Kč, resp. 500,- Kč 

b. Rozpis pro čerpání cyklů: 

i. lezení, posilovna a boulder,120 min. - odpočet 70,- Kč,  

ii. cvičení v sále č.1, 55min  - odpočet 85,- Kč, 

iii. cvičení v sále č.2 a č.3, 55min - odpočet 100,-Kč, 

iv. cvičení v sále č.4, 55min - odpočet 120,-Kč, 

v. trénik kruhový, funkční a intervalový, 55min - odpočet  100,-Kč, 

vi. sauna obsazení 1 osobou, 90min - odpočet 164,-Kč/os., 

vii. sauna obsazení 2 osobami, 90min - odpočet 92,-Kč/os., 

viii. sauna obsazení 3 osobami, 90min - odpočet 79,-Kč/os., 

ix. sauna obsazení 4 osobami, 90min - odpočet 74,-Kč/os. 

 

6. Půjčování vybavení v rámci zlatého i stříbrného členství - odpočet ve výši:  

a. ručník 20,-Kč,  

b. prostěradlo  35,-Kč,  

c. sedák 20,-Kč,  

d. magnezium 20,-Kč,  

e. jistící kalíšek+karabina 10,-Kč,  

f. lano 40,-Kč,  

g. lezečky 40,-Kč. 
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7.  Členství na 6 měsíců s omezením počtu cyklů na 10 cyklů v posilovně, na lezecké stěně a boulderu. 

Jednorázová výše členského příspěvku je stanovena na 700,- Kč. 

 

8. Členství  na 6 měsíců s omezením počtu cyklů  na 10 cyklů cvičení v sálech č.1 ve sportovním centru.   

Jednorázová výše členského příspěvku je stanovena na 850,- Kč. 

 

9. Členství  na 6 měsíců s omezením počtu cyklů  na 10 cyklů cvičení v sálech č.2 a č.3 ve sportovním 

centru. Jednorázová výše členského příspěvku je stanovena na 1.000,-Kč. 

 

10. Členství na 6 měsíců s omezením počtu cyklů na 8 cyklů cvičení v sálech č.4 ve sportovním centru. 

Jednorázová výše členského příspěvku je stanovena na 960,- Kč. 

 

11. Členové, kteří neplánují v následujícím období účast na některém z tréninkových cyklů, platí pouze 

roční registrační poplatek 40,- Kč. 

 

12. Příspěvky mohou být hrazeny převodem na účet spolku (Fio banka, a.s., č.ú.: 260 104 1587/2010) nebo 

uhrazeny v hotovosti, na kontaktním místě Sportovního oddílu (recepce SC Palmovka, Heydukova 6, 

Praha 8). Při platbě členského příspěvku v recepci SCP jinak než hotově v Kč, bude připočten 

manipulační příplatek ve výši 8% z hrazené částky. V případě platby na základě vystavené faktury 

nebude manipulační příplatek účtován. 

 

13. Tato struktura členských příspěvků je platná na následující správní rok. Pokud představenstvo spolku 

v následujícím období nerozhodně o změně struktury oddílových příspěvků, prodlužuje se její platnost 

automaticky o další rok. 

 

 


