GOLF CLUB BRNO

Golfový areál KASKÁDA
Na Golfu č.p.1772
664 34 Kuřim

Bankovní spojení ČSOB
č.ú. 372567593/0300
IČ: 48513954

Vážení členové,
Správní rada klubu stanovila výši a splatnost členských příspěvků na rok 2021. I přes zvýšené náklady zůstává výše příspěvků ve
stejné výši jako v letošním roce.
Příspěvky se vztahují k činnosti klubu po celý kalendářní rok od jeho počátku a měly by být zaplaceny před jeho začátkem, tedy
do 31. 12. roku předcházejícího. Nejpozdější termín úhrady ročních příspěvků je 31. 1. 2021.
FORMA ČLENSTVÍ
dle stanov platných od
2.12.2019

ROČNÍ
PŘÍSPĚVKY
(stanovuje GCB)

DOPLATEK pro
možnost volné
hry na hřištích
TMR

POZNÁMKA

(stanoveno TMR)

OSOBNÍ

21 000 Kč

3 000 Kč

PŘIDRUŽENÉ

16 500 Kč

3 500 Kč

Přechodné seniorské do 65 let

17 000 Kč

Přechodná ustanovení:
1/ Stávající držitel členství "Seniorské do 62 let" může do věku 65 let platit snížený roční
příspěvek (17.000.- Kč), bez možnosti členství prodat. Transformace na členství SENIOR je po
3 000 Kč dovršení 65-ti let automatická.
2/ Pokud by stávající držitel "Seniorského do 62 let" chtěl získat zpět převoditelnost členství,
může požádat Správní radu o převod na OSOBNÍ členství. Podmínkou je zaplacení ročního
poplatku kategorie OSOBNÍ.

SENIOR | 65 a více let

15 000 Kč

5 000 Kč Nabytí členství SENIOR z členství OSOBNÍ je podmíněno žádostí o převod.

JUNIOR 4 | 19 - 26 let
(ročník 1995-2002)

10 000 Kč

-

JUNIOR 3 | 17 - 18 let
(ročník 2003-2004)

6 000 Kč

-

JUNIOR 2 | 13 - 16 let
(ročník 2005-2008)

3 000 Kč

-

JUNIOR 1 | do 12 let včetně
(ročník 2009 a mladší)

2 000 Kč

-

JUNIOR | do 16 let
(ročník 2005 a mladší)

1 000 Kč

-

Dítě člena klubu nebo účastník některé z golfových akademií Golf resortu Kaskáda nebo GCB
vč. reprezentantů GCB.

Poznámka: Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, dosažený v roce 2021.

Držitel členství v GCB (kromě členství JUNIOR), který v termínu do konce ledna 2021 zaplatí roční příspěvky v plné výši, má
nárok na 1 voucher na 18 jamek + 2 vouchery na 9 jamek pro hosta od GOLFOVÉHO RESORTU KASKÁDA. Vouchery lze použít
při splnění známých podmínek: host musí být držitelem HCP a hraje ve flightu s členem klubu, který ho pozval. Voucher nelze
využít na turnaje a platí pouze do 20. 12. 2021.

Příspěvky zasílejte výhradně bezhotovostně na účet klubu č. 372 567 593 / 0300. Platba v hotovosti nebo kartou
není možná! Jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo, které je nově osmimístné, tedy např. 02501234.
Příspěvky je možné hradit dohromady včetně doplatku pro hru na hřištích TMR. Příspěvek za každého člena však
zasílejte samostatně pro snadnější a rychlejší zpracování platby.
Členy klubu v seniorském věku upozorňujeme na skutečnost, že členství SENIOR (65 a více let) za 15.000,- Kč, se netýká všech
členů seniorského věku automaticky, ale pouze těch členů, kteří vlastní SENIOR členství. Roční příspěvek tohoto typu členství
je nižší především proto, že je nepřenosné a neprodejné. Členem seniorem se stanete pouze na základě žádosti o transformaci
členství, adresované Správní radě (prostřednictvím manažera klubu Petra Vávrů na e-mailové adrese petr.vavru@golfbrno.cz).
Studentům, kteří přecházejí nově z členství JUNIOR 4 na OSOBNÍ členství, nabízíme možnost rozložení ročního příspěvku ve
výši 21.000,- Kč na dvě splátky á 10.500,- Kč se splatností do konce ledna, resp. do konce června 2021. V případě zájmu o tuto
možnost splátek ročního příspěvku, kontaktujte manažera klubu Petra Vávrů na e-mailové adrese petr.vavru@golfbrno.cz.
Ing. Petr Vávrů
Golf Club Brno
IČ: 485 13 954, spolek je registrován u spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 4131

www.gcbrno.cz

