
         

          
        LTC  MLADÁ  BOLESLAV  z .s .  

 
Vážení členové LTC Mladá Boleslav, 
vítám Vás v nové, již 117. sezóně našeho klubu. Rád bych Vás seznámil s nejpodstatnějšími informacemi pro 

nadcházející sezónu 2019.  
 

1. Brigádnická povinnost 
1.1. Brigádnická povinnost ja stanovena pro všechny členy klubu s předplatným (rekreační a výkonnostní hráči) 
narozené mezi lety 1949 až 2006 v rozsahu 5 hodin. Pro ostaní členy klubu jsou brigády dobrovolné (narození před rokem 
1949 a po roce 2006). Termín pro odpracování brigád je do  21. 4. 2019. Výbor klubu si vyhrazuje právo termín posunout. 
 
1.2. Dle počasí, od poloviny března 2019 bude v tenisovém areálu přítomen hlavní správce p. Jan Šourek (tel.: 
602 557 482). Prosím, sledujte aktuální informace na webových stránkách klubu. 
Termíny pro nástup na brigádu: 

 pondělí – neděle od 14:00 hod. - konec dle potřeby a počasí, 

 sobota + neděle mimo shora uvedenou dobu po předchozí dohodě se správcem. 
Každý účastník brigády nahlásí svůj příchod a odchod u přítomného správce, ten určí vykonávanou činnost. 
1.3. Muži narození v roce 2001 a starší mohou brigády odpracovat v jakýkoliv den v týdnu – žádáme je, aby svou 
brigádnickou povinnost plnili především vždy ve čtvrtek a v pátek odpoledne nebo o víkendu (cílem je zajistit v určitý den 
co nejvíce brigádníků na úpravu antukového povrchu tenisových dvorců).  
1.4. Po datu oficiálního ukončení brigád musí být všechny neodpracované hodiny uhrazeny. 
1.5. Za neodpracovanou brigádní hodinu je stanoven poplatek  100,- Kč. 
1.5.1.    Poplatek za neodpracovanou brigádu musí být zaplacen do  30. 4. 2019.  
 

2. Klubové příspěvky pro rok 2019 
Každému členu klubu vzniká povinnost uhradit řádně a včas členský roční příspěvek v předepsané výši.   
 
2.1. Členské roční příspěvky:  muži a ženy           500,- Kč 
       žactvo, dorost, studující, senioři       200,- Kč 
2.2.  Předplatné : 

a) ženy,  muži         2.800,- Kč 
b) manželské páry (2x 2.300,-- Kč)       4.600,- Kč 
c) senioři a invalidní důchodci skupiny II. a III. (potvrzení ČSSZ)  1.800,- Kč 
d) senioři (dopolední hraní do 15:00, soboty, neděle celý den)   1.300,- Kč 

                             Za seniory jsou považováni muži narození v roce 1955 a dříve, ženy narozené v roce 1957 a dříve. 
e) žactvo, dorost, studující do 26 let     1.800,- Kč  
   * sleva pro dalšího souzence ve skupině e): 

- 2 sourozenci      3.300,- Kč celkem 
- 3 sourozenci      4.500,- Kč celkem 
- 4 sourozenci      5.400,- Kč celkem 

f) trénující hráči neregistrovaní u ČTS za LTC MB   - bude určeno individuálně. 
 

Např. Muž ve věku 21 let, rekreační hráč, který chce hrát bez omezení hracích hodin, zaplatí 500,- Kč členský poplatek a 
2.800,- Kč předplatné, celkem 3.300,- Kč. 
 
2.2.1. Veškeré členské roční příspěvky a poplatky za předplatné se hradí bezhotovostně na běžný účet LTC MB dle 
pokynu ekonoma klubu (viz příloha – s uvedením  var.symbolu, k.s., jména), 
 

číslo účtu: 43-9528930207/0100. 
 
 
2.2.2. POZOR!  Termín pro uhrazení členského ročního příspěvku a poplatku za předplatné pro trénující hráče  je do 

15.3.2019. Bez splnění celé poplatkové povinnosti nebudou hráči zařazeni  do a připuštěni k tréninku.   



  
2.3. Bonusy pro členy klubu: 

2.3.1. sleva 50% na startovné ve všech turnajích pořádaných klubem 
2.3.2. rezervace dvorce v rezervačním systému www.mbtenis.cz on-line 7 dní předem 
2.3.3. sleva 40% na nákup zboží Adidas a Reebok v LION SPORT (voucher je třeba vyzvednout u správce) 
2.3.4. sleva 40% pro členy s předplatným a 30% pro členy na nákup zboží Babolat od Matchpoint (objednávky a 
prodej přes trenéry nebo ekonoma klubu) 
2.3.5. testování raket a výpletů zn. BABOLAT zdarma 
2.3.6. sleva na vyplétání raket klubovým vyplétačem a sleva na výplety Babolat 

2.4. Pronájem dvorce pro členy LTC Mladá Boleslav, kteří nezaplatili předplatné: 

 v pracovní dny a v neděli do 15:00 hodin, v sobotu a ve státní svátek                    120,- Kč/hod.  

 v pracovní dny a v neděli od 15:00 hodin                       160,- Kč/hod. 
2.5.       Pronájem dvorce pro nečleny LTC Mladá Boleslav: 

 v pracovní dny a v neděli do 15:00 hodin, v sobotu a ve státní svátek                    140,- Kč/hod.  

 v pracovní dny a v neděli od 15:00 hodin                       180,- Kč/hod. 
 

2.6. Poplatek za pronájem dvorce se hradí před vstupem na kurt a započetím hry u správce. 
2.7.  Rezervace dvorců pro nečleny klubu bude probíhat pouze přes správce klubu max. 5 dní předem.  
2.8.  Roční poplatek za šatní skříňku:                                                                                            100,- Kč. 
2.9.  Veškerá trenérská činnost na dvorcích LTC MB možná jen trenéry s platnou smlouvou s LTC MB. 

 

3. Informace o soutěžích výkonnostních hráčů LTC MB v roce 2019 
Termíny celostátních turnajů, přeborů a turnajů pro rekreační hráče v roce 2019 

 
Informace o soutěžích, termínech celostátních turnajů, přeborů a turnajů pro výkonnostní a rekreační hráče pořádané 
v našem klubu najdete na: www.mbtenis.cz. 
  

4. Různé 
4.1. Informace o užití a ochraně osobních dat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů účinného od 
25.5.2018 (GDPR) a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zapsaný spolek musí vést evidenci svých členů. 
Členství ve spolku vzniká přijetím za člena spolku a uvedením do seznamu členů. Za účelem vedení seznamu členů je 
spolek zmocněn vést a shromažďovat o svých členech osobní údaje. Ke shromažďování osobních údajů nepotřebuje 
spolek souhlas svých členů. K pořizování fotodokumentace o klubových akcích nepotřebuje spolek souhlas se zachycením 
osobní podobizny. Užití  fotografií členů z klubových akcí se řídí zásadou slušnosti (viz. stanovisko ÚOOÚ).  Klub používá 
osobní data svých členů pouze k evidenci svých členů a pro potřeby vyúčtování dotací jejich poskytovatelům (ČTS, MŠMT,  
Středočeský kraj, město Mladá Boleslav). 
4.2. Připomínáme, že hrací hodina trvá 55 minut. Po každé hře 5 minut před koncem hodiny hráči uklidí celý kurt 
včetně zázemí hrablem a síťovačkou! Potřebu pokropit kurt zváží nově příchozí hráč. Každý z hráčů je povinen řídit se 
pokyny správce! 
4.3. Připomínám, že náš klub je součástí lesoparku Štěpánka, který je majetkem města Mladá Boleslav a je přístupný 
veřejnosti. Z tohoto důvodu Vás žádám o dodržování všech pravidel slušného chování. 
4.4. Prosím, ve vlastním zájmu sledujte vždy aktuální informace o dění v klubu na: www.mbtenis.cz. 
4.5. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám mnoho sportovních i osobních úspěchů v tenisové sezóně 2019! 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Do doby: 

a) nesplnění povinnosti zaplatit členský příspěvek a hrací poplatek, a  
b) neodpracování brigád nebo zaplacení poplatku za neodpracované brigády, a  
c) neodevzdání řádně vyplněné registrační karty  

nebude člen klubu, bez výjimky, připuštěn k tréninku či hře na dvorci. 
 
V Mladé Boleslavi 21.2.2019 
 
       
  
 
 

za výbor LTC Mladá Boleslav z.s. 
 

Ing. Jiří Nezavdal v.r. 
předseda klubu 

Příloha: - pokyn ekonoma klubu pro bezhotovostní platby 
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