JIHOMORAVSKÉ BASKETBALOVÉ CENTRUM, z.s.
Vídeňská 9, 639 00 Brno
IČO: 64331415
web: www.jbcbrno.cz

V Brně dne 13.9.2017
BASKETBALOVÉ PŘÍSPĚVKY
Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás přivítal v sezóně 2017/2018.
V hale Morenda jsme začali s rekonstrukcí. Na přelomu roku 2012/13 se opravovaly dvě šatny a sprchy, v
létě roku 2013 zbylé dvě šatny, okna v gymnastické tělocvičně a boční skla z chodeb, v létě 2014
radiátory v tělocvičně, v létě 2015 zbylé radiátory na chodbách, v létě 2016 nové osvětlení haly, kompletní
oprava elektroinstalace, nové ozvučení haly a v roce 2017 proběhla kompletní výměna zařízení na TUV.
Za vše je potřeba poděkovat magistrátu města Brna, který, jakožto vlastník budovy, všechny tyto opravy
financuje.
Veškeré informace o klubu naleznete na www.jbcbrno.cz. Když budete mít nějaké fotografie nebo
materiály, rádi je zveřejníme v sekci příslušného družstva dle ročníku narození.
Hrací příspěvky na sezonu 2017/2018 jsou stanoveny takto:
1) Pro hráče narozené v roce 2008 a mladší je příspěvek stanoven na 5.000,- Kč/ rok. Částka je
stanovená pro tři a více tréninků týdně. V případě, že hráč/ka bude trénovat dva (nebo méně) tréninky
týdně, je částka stanovená na 3.600 / rok. Obě varianty je možno hradit na dvě splátky.
2) Pro hráče narozené v roce 2006 a 2007 je příspěvek stanoven na 7.000,- Kč/ rok. V této částce je
zahrnuto vše, co souvisí s náklady na dopravu na zápasy, na úhradu odměn trenérům, nájmů, úhradu
energií, ubytování na zápasech atd. První splátka je stanovená na 4.000,- Kč, druhá splátka na 3.000,- Kč.
První splátka je splatná do 20.10.2017 a druhá splátka je splatná do 31.1.2018 na účet vedený u
Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1563597036/5500. V.S. (variabilní symbol) uveďte rodné číslo nebo
datum narození a do kolonky zpráva pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče, jinak nebude
možno Vaši platbu identifikovat.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Lukáš Vrňák
Jihomoravské basketbalové centrum
+420774 600 828, vrnak.cus@gmail.com

