
27. 1. 2022

Vážení přátelé,

Zahájení tenisové sezóny za předpokladu dobrého počasí a uvolnění vládních omezení 
předpokládáme 11. 4. 2022. 

Aktuální informace o předpokládaném začátku sezony budou uveřejněny začátkem dubna 
na našich webových stránkách www.solidarita.cz .

 Členské příspěvky na sezónu 2022.
Platí se dle STANOV TJ SOLIDARITA . Termín platby je bez ohledu na vývoj COVID 
situace do 31.3.2022

1. Část je členský příspěvek TJ SOLIDARITY ve výši 1000,- Kč. 
Platí pouze řádní členové TJ Solidarita. (kategorie Celodenní hráči CD ,CDM a 
Evidenční hráči CDE)
Uhrazujte ho nejpozději do 31. března 2022 výhradně bezhotovostní platbou na účet 
TJ  SOLIDARITA :

Česká spořitelna č.ú. 2336851369/0800              
Variabilní symbol: zůstává stejný jako v loňském roce. 
Platí pouze řádní členové TJ Solidarita. ( kategorie CD , CDM a CDE)

2. Část  je oddílový příspěvek na provoz oddílu:
    

- Celodenní hráči                    2 000,-Kč
- Celodenní hráči hrající do 14.00 hod          1 300,- Kč
- Celodenní evidenční                  100,-Kč

    - Dopolední hráči        1 000,-Kč
    - Dorostenci                            2 000,-Kč
    - Žáci                                   1 500 ,-Kč                                                  
    - Přípravka                       1 500,- Kč 

- Hráč TO hrající v závodním družstvu  2 000,- Kč                          
  
Uhrazujte ho nejpozději do 31. března 2022 výhradně bezhotovostní platbou na účet 
TJ SOLIDARITA : 

Česká spořitelna č.ú. 283615389/0800              
Variabilní symbol: zůstává stejný jako v loňském roce.

Pokud jste zapomněli VS můžete si ho najít (po zadání jména a hesla) na 
http://www.solidarita.cz/vybor-tj/s-26
nebo si ho vyžádat na barbora.christensen@gmail.com nebo zavolat na 602361893.

 V případě dlouhodobé nemoci, nepřítomnosti v ČR nebo ukončení aktivní činnosti je možné 
požádat výbor TO o statut evidenčního člena CDE. Žádosti podávejte do 15.3.2022.

V případě neuhrazení členských příspěvků do 30.4.2022 bude ve smyslu platných 
stanov Vaše členství zrušeno.

Prosíme nové hráče spadající do kategorie dorost, žáci a přípravka aby poskytli svá 
rodná čísla trenérům . Rodná čísla musíme uvést v rejstříku registrovaných hráčů pro 
Národní sportovní agenturu abychom mohli žádat o finanční podporu a granty. Je to 
velmi důležité !!!! 

 

http://www.solidarita.cz/vybor-tj/s-26
http://www.solidarita.cz/


Zdůrazňuji povinnost hlásit změny Vašich kontaktních údajů na adrese 
tenis@solidarita.cz
Na tuto adresu můžete také psát Vaše přání, stížnosti, či připomínky ke kvalitě 
tenisových dvorců, úpravy a úklidu celého areálu. 

Prosím o respektování pokynů správce a dodržování Hracího řádu. 
Hrací řád TO pro rok 2022 bude na www.solidarita.cz  nebo v klubovně TO.

     S pozdravem a přáním dobré tenisové sezóny 2022.

                                                                                             Petr Sommer
                                                                                             předseda TO
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