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Boris Petřík 
hctabor@seznam.cz  

+420 602 584 492 

Příspěvky, každý hráč musí zaplatit příspěvek klubu HC Tábor, celková částka 
k zaplacení je 7.200,- Kč, tuto částku můžete rozdělit na 3 splátky. Tato částka obsahuje i 
členství v klubu HC Tábor 
splátky 
do 30.6.2019 2 400,- Kč 
do 31.8.2019 2 400,- Kč 
do 31.10.2019 2 400,- Kč 
jednorázová platba 
do 30.9.2019 7 200,- Kč 
platba na účet 
číslo účtu 812504343 / 0300 
var.symbol 
(v případě platby na 
účet.mě prosím informujte 
mailem s použitým VS) 

příjmení a rok narození (příklad:JAN NOVÁK 2003) 
nebo 

datum narození ve formě 03RRRRMMDD (příklad:0320141231) 

platba na pokladně HC Tábor 
osobně p.Štěpán Kadilak - čas po dohodě(+420 774 252 522) 
  

Příspěvek na provoz dorostu HCT, který bude využíván na jídla po zápase, svačiny, 
nápoje do kabiny, vitamíny a provoz kabiny (např. prací prostředky, toaletní potřeby…). Tento 
příspěvek je rozvržen na tři splátky následovně 
do 3.6.2019 1 500,- Kč 
do 19.8.2019 2 000,- Kč 
do 21.10.2019 1 500,- Kč 
Zatím nelze platit převodem, ale pouze hotově (převod bude možný od cca 1.7.2019) oproti dokladu.  
Vyúčtování bude prováděno vždy do 5 kalendářního dne za minulý měsíc, a k nahlédnutí bude v kabině 
trenéru, o příjmech a výdajích z pokladny Vás budu informovat, v měsíčním souhrnu.  

 
Rychlé informace: 

- kdo neodevzdal dokument k podepsání (popř. i nepodepsání) „Zmocnění a určení osoby dle 
zákona o zdravotních službách“. Prosím o jeho vrácení. 

- Turnaj Přerov 3.-4.8.2019 (podrobné informace později) 
 sobota 3.8.2019 

 11:45 AZ Residomo Havířov 
 17:45 Motor České Budějovice 

 neděle 4.8.2019 
 10:30 HC RT TORAX Poruba  
 16:30 HC Zubr Přerov 

- rozpis tréninků v kalendáři HCT dorost - odkaz naleznete na http://www.hctabor03.cz/  
- Memoriál Jaroslava Pittnera v Jihlavě, kterého se budeme účastnit se koná 17.-18.8.2018 
 

V případě jakékoliv nejasnosti mě prosím kontaktujte 
+420 602 584 492 hctabor@seznam.cz  

 
Změny v programu nejsou vyloučeny 

http://www.hctabor03.cz/
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