
Platba členského příspěvku na rok 2023 
 

Registrovaní cvičenci platí příspěvek bezhotovostně na účet číslo: 19-463655329/0800. 

 
 

DŮLEŽITÉ:  
Do poznámky pro příjemce hlavně uveďte:  

1) jméno a příjmení cvičence (pokud je cvičencem dítě, uvádí se jméno a příjmení 
dítěte, nikoliv rodiče, který platbu provádí)  

2) název oddílu, za který platíte (např. R+D) 
 
Jako variabilní symbol uveďte: 
variabilní symbol, viz seznam oddílů, (pokud platíte za dva a více oddílů, vyplňte i specifický 
symbol jednoho z dalších oddílů do kterého budete docházet) 
 
Částku/výši ročního členského příspěvku uveďte podle sazebníku. 
  
Příklad platby jedno cvičení: 
Zpráva pro příjemce: Anna Omáčková, R+D – Týna 
Variabilní symbol: 18 
Částka: 1.600, -Kč 
 
Příklad platby dvou a více cvičení: 
Zpráva pro příjemce: Anna Omáčková, Předškoláci - Týna + Atletika př. Jana 
Variabilní symbol: 14 
specifický symbol:1 
Částka: 2.000, -Kč 
 
Platby BEZ VYPLNĚNÉ ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE, kde nebude uvedeno jméno cvičence a název oddílu 
za kterého se platí, nebudou akceptovány a budou Vám vráceny zpět na účet a cvičenec nebude 
veden jako platící člen Sokola.   
 
Členský příspěvek je nutné uhradit nejpozději do konce ledna 2023.  



Nový člen Sokola, který nemá vyplněnou registraci/online přihlášku:  
 
Nejdříve je nutné vyplnit online přihlášku nového člena na: 
https.//www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska/ 
 
Není nutné nahrávat průkazovou fotografii a vyplňují se údaje každého dítě/člena, kterého 
přihlašujete. To platí pro všechny věkové kategorie! 
Je nutné vyplnit správně rodné číslo každého člena, kvůli případnému plnění pojištění v případě 
úrazu! 
Naše tělocvičná jednota je: Kraj Středočeský, Župa: Baráková, Tělocvičná jednota: Kralupy nad 
Vltavou 
Oddíl zvolte podle nabídky a potvrďte znamínkem +, přihlaste se pouze do jednoho (hlavního) oddílu 
i když budete cvičit ve více oddílech.   
 
Členský příspěvek se ale hradí za hlavní oddíl, do kterého budete docházet. Hradí se plná výše 
členského příspěvku (viz sazebník). Pokud budete docházet na další cvičení, hradí se příplatek podle 
sazebníku. Příplatek se platí pouze jednou, není už rozhodující, zda chodíte na 2 nebo více cvičení. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sazebník:  
 
Dospělá osoba: 2.200,-Kč jedno cvičení, dvě a více cvičení + 800,-Kč 
 
Senior – osoba nad 65let: 1.600,-Kč jedno cvičení, dvě a více cvičení + 400,-Kč 
 
Dítě- 1.600,-Kč jedno cvičení, dvě a více cvičení + 400,-Kč 
 
Rodiče a děti- 2.400,-Kč jedno cvičení, dvě a více cvičení + 600,-Kč 
 
Dítě, které dochází do cvičení Rodičů a děti a dítě nejpozději do září 2023 dovrší věku 4 let, hradí 
2.000, -Kč. Pokud, ale v září 2023, i přesto, že dítě dovrší 4 let, nepřestoupí do jiného oddílu a bude 
chtít pokračovat  v oddíle  Rodiče a děti, doplatí částku 400,-Kč.   
 
Jedna hodina cvičení nezaregistrovaného člena: 100,-Kč za hodinu.  
Neregistrovaný cvičenec není pojištěný a cvičí na vlastní zodpovědnost.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variabilní symbol pro bezhotovostní 
platby (nebo i specifický symbol když 

budete platit více oddílů)  

název oddílu 
variabilní 

(specifický) symbol 

Atletika př. Jana 1 

Atletika Klára 2 

Balanční (gymball) cvičení 3 

Flexibary 4 

gymnastika - žákyně 5 

gymnastika - přípravka 6 

Jóga 7 

KPC-Aleš, Kačka 8 

KPC-Tomáš 9 

Míčové hry - David 10 

Mladší žactvo - Helča 11 

Orientační běh 12 

Pilates 13 

Předškolní děti - Týna 14 

Předškolní děti - Petra 15 

Rodiče + děti - Šárka 16 

Rodiče + děti - Domča 17 

Rodiče + děti -Týna 18 

senioři 19 

SMS systém - Helča, Iveta 20 

Tanec - Romča 21 

Zdravotní TV 22 

Zumba 23 

* v případě platby více oddílů najednou, uveďte variabilní symbol 
hlavního oddílu a specifický symbol druhého oddílu 

** v případě následného doplatku za druhý a další oddíl (+400,-
Kč/+800,-Kč), uveďte už jen specifický symbol, viz. číslo jednoho 

z dalších oddílů, které budete navštěvovat  

 


