
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY MLÁDEŽE VHK VSETÍN NA SEZONU 2022/2023 
 

Vedení hokejového klubu VHK Vsetín schválilo výši členských příspěvků mládežnických 

kategorií na nastávající sezonu 2022/2023. Příspěvky se oproti předchozí sezoně zvýšily a dle 

jednotlivých kategorií je cena uvedena níže v tabulce, včetně způsobu a termínu úhrad. 

Všichni věříme, že nastávající hokejová sezona proběhne standardně a bez omezení. 

Členské příspěvky tvoří více jak 15% podílu na celkovém rozpočtu na sezónu mládežnické 

organizace a jsou tudíž významnou součástí našeho rozpočtu, která dává předpoklad kvalitní 

práci s mladými hráči klubu. Za úhradu členských příspěvků všem rodičům hráčů tímto 

upřímně děkujeme.  

 

Způsob úhrady: 

Převodem na účet: 221002608/0300 

Variabilní symbol: Rodné číslo hráče (bez lomítka), např. 1002013344 

K. symbol: 308 

Zpráva pro příjemce: PŘÍSPĚVKY – Příjmení a jméno hráče + hokejová kategorie 

                                    (např. PRISPEVKY – NOVAK JAN, 4.TRIDA) 

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ – 2022/2023 

HOKEJOVÁ KATEGORIE 
ročník narození 

hráče 

1. SPLÁTKA 2. SPLÁTKA  ČÁSTKA 
CELKEM do 30.9.2022 do 30.11.2022 

PŘÍPRAVKA 2016 a mladší 1 750 Kč 1 750 Kč 3 500 Kč 

2.třída 2015 3 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 

3.- 9.třída 2008-2014 5 500 Kč 5 500 Kč 11 000 Kč 

DOROST 2006-2007 6 500 Kč 6 500 Kč 13 000 Kč 

JUNIOŘI 2003-2005 6 500 Kč 6 500 Kč 13 000 Kč 
 

Příspěvky se platí převodem na účet,  platba v hotovosti pouze po dohodě s hlavním 

trenérem dané hokejové kategorie. 

 1. Splátka – zaplatit do 30.09.2022 na účet 

2. Splátka – zaplatit do 30.11.2022 na účet  

 Mladší sourozenci hráčů příspěvky neplatí (toto pravidlo neplatí v rámci 

kategorie Přípravka) 

 Další informace ohledně členských příspěvků a hráčských smluv na webu 

klubu: www.hc-vsetin.cz.  

 

 V platnosti zůstává forma platby členských příspěvků – bezhotovostně na 2 splátky. 

Zároveň je možno v případě zájmu individuálně s vedením klubu dohodnout jinou 

četnost plateb členských příspěvků (např. čtvrtletně či měsíční alikvotní částkou). 

http://www.hc-vsetin.cz/

