SKN BRNO oznamuje výši příspěvků členů od 1.1. 2012:
Příspěvky pro rok 2012
Dospělí od 19let - od nar. 1993
Dorost od 16 let do 18 let - od nar. 1994 do 1996
Důchodci od 60 let, ženy na MD (mateřská dovolená)
Žactvo do 15 let (1997), základní škola

300, - Kč / rok
200, - Kč / rok
100, - Kč / rok
zdarma

(25,- Kč)
(17,- Kč)
(9,- Kč)

Částka uvedená v závorce je průměr na měsíc a to není velká částka. Po srovnání - slyšící sportovci mají 5x až
20 x dražší příspěvky než u nás klubu. Předpokládáme, že o výši příspěvků již nebudou žádné připomínky.
Jak zaplatit členský příspěvek - jsou možné tři způsoby platby:
1. bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví
2. poštovní poukázkou (složenka A tr. kód 114 nebo A tr. kód 116)
3. hotově v pokladně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno)
1. bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví
Možností je uhradit členský příspěvek příkazem k úhradě z Vašeho účtu. Po zaplacení Vám slouží jako
potvrzení o platbě výpis z účtu nebo Avízo. V příkazu k úhradě uveďte následující údaje:
Číslo účtu příjemce (SKN Brno): 3309900
Kód banky: 0300
Částka v Kč: 300,- Kč
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: 100
Specifický symbol: nevyplňujte
Zpráva příjemce i platba: vaše jméno příjmení a členský příspěvek na rok 2012
Vzor příkaz k úhradě (typ od Poštovní spořitelny) stačí vyplnit podle přesného červené popisu viz nahoře!!

Samozřejmě je možné provést platbu prostřednictvím jakéhokoliv jiného internetového bankovnictvím (např.
Komerční Banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank, ČSOB, Poštovní spořitelna, GE Money Bank a další typy
banky).
2. poštovní poukázkou (složenka A tr. kód 114 nebo A tr. kód 116)

Příspěvek lze zaplatit také složenkou poštovní poukázkou typu A 114 tr. kód nebo tr. kód 116. Složenku lze
vyzvednout na pobočce pošty, vyplnit červené údaje níže uvedené, potom zaplatit v hotovosti na přepážce
České pošty v celé ČR a klubu dojdou peníze na účet. Po zaplacení Vám pošta vrátí zpět útržek ze složenky,
který slouží jako potvrzení o platbě. Na složence vyplňte následující údaje:
Částka v Kč: 300,- Kč
Ve prospěch účtu (SKN Brno): 3309900
Kód banky: 0300
Variabilní symbol: 100
Konstantní symbol: 0558
Specifický symbol: nevyplňujte
Odesílatel: vaše jméno, vaše příjmení, vaše ulice, vaše město a podací pošta
Adresa majitele účtu: SKN Brno, o.s., Vodova 35, 612 00 BRNO 12
Účel platby: členský příspěvek na rok 2012
Vzor složenku typu A tr. kód 114 a složenku stačí vyplnit podle tohoto vzoru!!

3. hotově v pokladně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno)
Svoji povinnost můžete splnit také zaplacením v hotovosti, v úředních hodinách - každou středu v klubu od
15,00 do 18,00 hodin na adrese: Vodova 35, 612 00 BRNO 12. Místnost klubu je v prvním poschodí a na
dveřích je napsáno Sportovní klub neslyšících Brno. V hotovosti můžete platit Františkovi Klofáčovi, také
všem předsedům a místopředsedům oddílů všech sportů nebo se můžete domluvit e-mailem na e-mailové
adrese: klowa@centrum.cz nebo skn.brno@gmail.com .
Příspěvky je každý povinen zaplatit do 20. ledna 2012!!!! Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme.

S pozdravem
výkonný výbor SKN Brno

