
Základní členské příspěvky ČAGo

a) dospělí 400 Kč;

b) studenti, mládež 15 – 18 let 200 Kč;

c) důchodci, osoby ZTP a ZTPP, osoby na mateřské dovolené 100 Kč;

d) děti do 15-ti let 100 Kč;

Zvýhodněné sazby

e) rodinné členství 600 Kč;

f) členové neúčastnící se aktivně; turnajů a akcí ČAGo 100 Kč;

Poznámky a upřesnění

1) Studenti jsou bráni podle mezinárodních standardů pro vydávání karet ISIC (do 

25 let věku). Toto jsou povinni prokázat kartou ISIC nebo potvrzením studiu.

2) Členové  požadující  slevu  dle  bodu  c) jsou  povinni  prokázat  přiměřeným 

způsobem nárok na slevu v daném kalendářním roce.

3) Slevy dle bodu  e) platí pro libovolný počet členů jedné rodiny (vztah rodiče-  

-děti), pokud mají společnou adresu bydliště a pokud jsou děti vyživovány rodiči 

a jsou do 25 let věku.

4) Členové uplatňující zvýhodněnou sazbu dle bodu f) mají nárok na členskou slevu 

při placení startovného na maximálně dvou turnajích ročně a vzdávají se svého 

nároku na členskou slevu při jakýchkoliv dalších akcích pořádaných ČAGo (např. 

soustředění). Kdykoliv v průběhu roku si mohou doplatit členské příspěvky do 

plné výše a získat tak nárok na všechny výhody vyplývající z členství v ČAGo.

5) Členové,  kteří  nebudou  mít  zaplacené  členské  příspěvky,  nemají  nárok  na 

výhody vyplývající ze členství, jako jsou slevy na turnajích, započítávání bodů 

do Grand Prix, podporu při reprezentaci, nezapočítávají se do výpočtu delegátů 

za jednotlivé kluby, nemohou být delegováni na valnou hromadu, nemohou být 

voleni ani volit do orgánů ČAGo apod. a to až do data zaplacení.

Povinnosti členů

Členové jsou povinni platit příspěvky:

• hotově hospodáři ČAGo;

• hotově předsedovi klubu (předseda klubu vybrané částky předá do 10-ti dnů 

hospodáři ČAGo, nebo je převede na účet ČAGo, viz. bod 3);

Členské příspěvky pro rok 2009 a dále



• převodem na účet ČAGo č. 2221169001/5500 vedený u eBanky; jako variabilní 

symbol bude uvedeno identifikační číslo hráče (PIN) uváděné v ratingu. Pokud 

člen  toto  číslo  nemá  přiděleno,  hospodář  ČAGo  (email  hospodar@goweb.cz) 

přidělí náhradní V.S. Obdobně se bude postupovat u hromadných a rodinných 

plateb.

• Člen  má  povinnost  ohlásit  neprodleně  hospodáři  ČAGo  jakékoliv  změny 

relevantních  osobních  údajů  (tj.  adresa,  email,  telefonní  číslo,  změna  výše  

čl. příspěvků) které u něj nastanou v průběhu roku.

Závěrečná ustanovení:

Výbor zajistí ochranu osobních dat v souladu s platnými předpisy.

Tento návrh na placení členských příspěvků platí pro rok 2009 a dále.
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