Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.
U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha, Holešovice, IČ: 45768811, zapsán u MS v Praze, sp. zn.: L 3466

Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.

EVIDENČNÍ KARTA ČLENA – r. 2017
Níže podepsaná právnická osoba: ............................................................................................................................
se sídlem: ............................................................................................................................... IČ: ..............................
vedena rejstříkovým soudem: ............................................................................. spisová značka:.............................
zastoupena: .......................................................................................... funkce: ............. ...........................................
přidělené členské číslo: ....................................................
uhradila základní evidenční poplatek ve výši 50,- Kč a
má registrovány a akceptovány, pro rok 2017, tyto své členy:
přidělené
číslo

jméno

příjmení

bydliště

narozen/a

uhrazeno
Kč:

členský příspěvek celkem:

Za tyto své členy podepsaný dne ............... uhradil příslušné příspěvky.

.............................. dne .........................................

....................................................................
podpis člena

1.

Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.
U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha, Holešovice, IČ: 45768811, zapsán u MS v Praze, sp. zn.: L 3466

Ze Stanov Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.:
IV. Členské příspěvky a splatnost
1.
Roční členský příspěvek je tvořen ze dvou částí, a to:
a) základní evidenční poplatek, který činí 50,- Kč za člena – právnickou osobu;
b) poplatek za závislé osoby.
Poplatek za závislé osoby je součtem dílčích poplatků dle toho, do jaké kategorie jsou
důvodně (dle níže uvedených pravidel) závislé osoby zařazeny.
Kategorie poplatků za závislé osoby:
a)
b)
c)
d)

závislá osoba ve věku do 18-ti let *
junior (super junior)
závislá osoba ve věku od 19-ti do 59-ti let *
základní
závislá osoba ve věku nad 60 let
super senior
závislá osoba, o níž tak rozhodne členská schůze ASDS ČR

150,- Kč
700,- Kč
150,- Kč
0,- Kč

* Dosáhne-li závislá osoba v příslušném kalendářním roce, za který je poplatek hrazen, věku,
který je zařazen do kategorie věkem jiné, uhradí za tuto závislou osobu člen ASDS ČR
poplatek ve výši pro něj výhodnější.
Pro vyloučení pochybností se uvádí příkladem:
Člen – právnická osoba uhradí za rok 2017 evidenční poplatek ve výši 50,- Kč a dále částku
ve výši 2.100,- Kč za 3 základní závislé osoby, pak 300,- Kč za 2 Super-Juniory, 150,- Kč za
Juniora a 150,- Kč za super seniora, celkem tedy člen uhradí za svých 7 závislých osob:
50 Kč + 2.100 Kč + 300 Kč + 150 Kč + 150 Kč = 2.750 Kč
Členský příspěvek tohoto člena činí za rok 2017 celkem 2.750,- Kč
2.
Člen je povinen uhradit roční členský příspěvek v termínu do 31. 1. roku, za který je
členský příspěvek hrazen. Člen, který požádá v průběhu kalendářního roku o akceptaci své
další závislé osoby, je povinen příslušný poplatek za tuto závislou osobu uhradit ve lhůtě do
25-ti dnů ode dne, kdy požádá o přiznání statutu závislé osoby ASDS ČR.
3.
Současně s úhradou ročního členského příspěvku je člen povinen předat Generálnímu
sekretáři jmenný seznam závislých osob, za které člen hradí poplatek za závislé osoby.
4.
Závislá osoba není oprávněna uhradit poplatek za sebe samostatně, ale pouze
prostřednictvím člena ASDS ČR. Učiní-li tak, je Generální sekretář povinen uhrazené
finanční prostředky vrátit zasilateli zpět a závislá osoba se vystavuje riziku, že jí dříve získaný
statut závislé osoby zanikne, v důsledku níže uvedených podmínek.
5. V případě vzniku členství anebo přiznání statutu závislé osoby v průběhu kalendářního
roku se výše uvedená ustanovení použijí přiměřeně.

2.

