
HOSPODÁŘSKO-EKONOMICKÉ PODMÍNKY  

Badmintonového klubu Králův Dvůr,z.s. 
 

I. 

Základní ustanovení 

 

Každý člen Badmintonového klubu Králův Dvůr,z.s. (dále jen BKKD) je povinen dodržovat následující 

podmínky. Každý člen má svá práva a povinnosti. Neplnění nebo porušení těchto podmínek může být 

důvodem pro vyloučení člena z BKKD. Vyloučit člena může VV BKKD svým rozhodnutím. 

 

II. 

Práva a povinnosti členů 

 

a) práva a povinnosti členů v kategoriích U9, U11, U13, U15, U17 a U19 

  

Povinnosti a práva hráče 

- uhradit členské příspěvky v termínu vyhlášeném VV BKKD 

-odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti do konce září daného školního roku 

- na turnaji hráč používá klubové oblečení k reprezentaci klubu 

- napsat jednouchý článek z turnaje publikovatelný na webu BKKD a odeslat na emailovou adresu 

badmintonkd@centrum.cz do 3 dnů od konání turnaje nebo soutěže 

- pomoci při pořádání domácích akcí – pořadatelské práce, příprava a úklid haly 

-právo na proplacení níže definovaných nákladů má pouze hráč, který navštěvuje pravidelně 

tréninky a platí plnou výši členských příspěvků 

 

Povinnosti klubu  

- klub zajišťuje prostory a pomůcky na tréninky 

- tréninky jsou vedeny kvalifikovanými trenéry 

- klub zajišťuje míče na turnaje GP C a vyšší 

  

  Turnaje Open 

- je-li turnaj pořádán BKKD jeho hráči nehradí startovné  

-ostatní turnaje - hráči si hradí startovné (v případě postupu mezi 4 nejlepší v turnaji Open hradí klub 

oproti pokladnímu dokladu startovné dané disciplíny) a cestovné ve výši 2,50 Kč/km 

 

Turnaje GP C 

- je-li turnaj pořádán BKKD jeho hráči nehradí startovné 

- ostatní turnaje - hráči si hradí startovné (v případě postupu mezi 4 nejlepší v turnaji kategorii GP C 

hradí klub oproti pokladnímu dokladu startovné vyhrané disciplíny) 

- pokud hráč na turnaji zvítězí, klub uhradí cestovné ve výši 2,50 Kč/km 

  

Turnaje GP B 

- je-li turnaj pořádán BKKD, hráči nehradí startovné 

- hráče na turnaj nominuje trenér klubu 
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- klub proplácí cestovné ve výši 2,50 Kč/km a startovné oproti pokladnímu dokladu 

 

Turnaje GP A  

- je-li turnaj pořádán BKKD, hráči nehradí startovné 

- klub proplácí cestovné ve výši 2,50 Kč/km, startovné a ubytování oproti pokladním dokladům 

 

MČR jednotlivců 

- je-li turnaj pořádán BKKD, hráči nehradí startovné  

- klub proplácí cestovné ve výši 2,50 Kč/km, startovné a ubytování oproti pokladním dokladům 

 

Soutěže a utkání družstev kategorií U9, U11, U13, U15, U17 a U19 

-klub hradí cestovné ve výši 2,50 Kč/km, startovné a ubytování oproti pokladním dokladům 

 

Členské příspěvky 

Každý hráč kategorie U9, U11, U13, U15, U17 nebo U19 má nárok na 2 tréninkové lekce týdně. Čas a 

místo tréninku je dáno rozvrhem tréninků pro danou sezónu. VV si vyhrazuje právo změnit rozpis 

tréninků. 

 

Členský poplatek za 2 tréninkové lekce týdně v období od 1.9.2017 do 30.5.2018 je 4000 Kč. Členský 

poplatek za 1 tréninkovou lekci týdně v období od 1.9.2017 do 30.5.2018 je 2000 Kč. Tento příspěvek 

musí být v plné výši uhrazen nejpozději 31.1.2018. 

 

Má-li hráč zájem mít aktivní hráčskou licenci u Českého badmintonového svazu, do 20.1.2018 uhradí 

navíc 200 Kč. 

 

 

b) práva a povinnosti členů v kategorii dospělí 
  
 Povinnosti a práva hráče 
- uhradit členské příspěvky v termínu vyhlášeném VV BKKD 

- na turnaji hráč používá klubové oblečení k reprezentaci klubu 

- napsat jednouchý článek z turnaje publikovatelný na webu BKKD a odeslat na emailovou adresu 

badmintonkd@centrum.cz do 3 dnů od konání turnaje nebo soutěže 

- pomoci při pořádání domácích akcí – pořadatelské práce, příprava a úklid haly 

- plně respektovat zvoleného vedoucího družstva v týmové soutěži a včas omlouvat svou neúčast 

-právo na proplacení níže definovaných nákladů má pouze hráč, který navštěvuje pravidelně tréninky 

a platí plnou výši členských příspěvků 

Žádný hráč BKKD nemá nárok na proplacení níže definovaných nákladů na soutěže a turnaje, 

pokud do 3 dnů od uskutečnění turnaje neodešle článek publikovatelný na webu BKKD na 

emailovou adresu badmintonkd@centrum.cz ke zveřejnění! 
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Povinnosti klubu 

-klub zajišťuje prostory na tréninky 

- klub dodává péřové míče na utkání družstev a turnaje kategorie GPC, GPB a GPA, hráč však všechny 

péřové míče opět vrátí (i ohrané, i zničené) po skončení turnaje  

 

Turnaje GP D 

- je-li turnaj pořádán BKKD, hráči nehradí startovné 

-ostatní turnaje - hráči si hradí startovné i cestovné 

- v případě vítězství na turnaji hradí klub startovné ve vyhrané disciplíně oproti pokladnímu dokladu 

 

 Turnaje GP C 

- je-li turnaj pořádán BKKD, hráči nehradí startovné 

-ostatní turnaje - hráč si hradí startovné i cestovné 

- v případě postupu do finále na turnaji hradí klub startovné v této disciplíně oproti pokladnímu 

dokladu 

-v případě vítězství na turnaji hradí klub cestovné ve výši 1,50 Kč/km 

 

Turnaje GP B 

- je-li turnaj pořádán BKKD, hráči nehradí startovné 

-hráči si hradí startovné, cestovné a ubytování 

-v případě postupu do třetího kola turnaje hradí klub cestovné ve výši 1,50 Kč/km 

-v případě postupu mezi 4 nejlepší na turnaji hradí klub ubytování a startovné v této disciplíně oproti 

pokladním dokladům 

  

Turnaje GP A  

- je-li turnaj pořádán BKKD, hráči nehradí startovné  

- hráči si hradí startovné 

-v případě postupu do třetího kola turnaje hradí klub cestovné ve výši 2,50 Kč/km 

-v případě postupu mezi 8 nejlepších na turnaji hradí klub startovné v této disciplíně oproti 

pokladnímu dokladu 

-v případě postupu mezi 4 nejlepší na turnaji hradí klub ubytování oproti pokladnímu dokladu 

 

MČR jednotlivců 

- je-li turnaj pořádán BKKD, hráči nehradí startovné 

- klub hradí cestovné ve výši 2,50 Kč/km, startovné a ubytování oproti pokladnímu dokladu 

 

Turnaje seniorů 

-klub hradí startovné v případě vítězství v turnaji 

 

MČR  seniorů 

-klub hradí cestovné ve výši 2,50 Kč/km a startovné oproti pokladnímu dokladu 

 

Soutěže a utkání družstev dospělých 

-klub dodává péřové míče na všechna utkání 

-klub hradí cestovné ve výši 2,50 Kč/km, startovné a ubytování oproti pokladním dokladům 



Soutěže a utkání družstev seniorů 

-klub dodává 2 tuby péřových míčů na hrací kolo soutěže seniorů 

-klub hradí startovné oproti pokladním dokladům 

 

Členské příspěvky 

Každý hráč kategorie dospělých má nárok na 2 tréninkové lekce týdně. Čas a místo tréninku je dáno 

rozvrhem tréninků pro danou sezónu. VV si vyhrazuje právo změnit rozpis tréninků. 

 

Členský poplatek za 2 tréninkové lekce týdně v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 je 4000 Kč. Členský 

poplatek za 1 tréninkovou lekci týdně v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 je 2500 Kč. Tento 

příspěvek musí být v plné výši uhrazen nejpozději 31.1.2018. 

Pokud si člen zvolí variantu jednoho tréninku týdně za 2500 Kč za rok, musí pevně určit, kterou 

tréninkovou jednotku bude navštěvovat a to během celého roku dodržovat! 

 

Má-li hráč zájem mít aktivní hráčskou licenci u Českého badmintonového svazu, do 20.1.2018 uhradí 

navíc 200 Kč. 

 

 

V Králově Dvoře dne: 18.8.2017 

 


