
Interní pravidla BaC Kladno, předpis č. 1/2015, EP     
 

EKONOMICKÁ PRAVIDLA – PRO ČLENY KLUBU BaC Kladno 

SEZÓNA 2015/2016 

 

Kategorie žáci, dorost 

 

Podmínky čerpání bonusů: 

1) zařazení v tréninkové skupině 

2) uhrazené výši příspěvků v termínu čerpání bonusů 

3) odpracované min 50% povinných brigád (30h) 

4) na turnaji musí hráč používat jen klubové oblečení-reprezentace klubu 

5) do 24h po navrácení z turnaje předat článek z turnaje, výsledky a foto vedení klubu v digitální 

podobě pro umístění na klubovém webu badmintonkladno.webnode.cz-vedoucí na turnaji 

6) vedení tréninkového deníku 

7) účast a pomoc při pořádání klubových akcích 

8) pomoc při pořádání domácích akcích – pořadatelské práce, příprava a úklid haly 

9) příchod do haly při pořádání domácích turnajů v 8.00 hod 

10) individuální tréninky: cena kurtu 50Kč, míče si hradí hráč sám 

 

BaC Kladno dodává péřové míče na všechny tréninky (vyjma individuálních) a turnaje, které pořádá ČBaS a 

na které byl hráč nominován klubem. 

 

Turnaje kategorie „C“ 

-turnaje pořádané BaC Kladno, hráči BaC Kladno hradí 50Kč/hráč 

-ostatní turnaje, hráči si hradí všechny náklady (startovné, cestovné) 

 

Turnaje kategorie „B“  

- hráči si hradí všechny náklady (startovné, cestovné, ubytování) 

- v případě postupu mezi 4 nejlepších na turnaji hradí klub startovné, cestovné a ubytování  

- odměna za 3. místo, za 2. místo 200Kč, za 1. místo 300Kč,  

 

Turnaje kategorie „A“ a MČR jednotlivců 

-turnaje pořádané BaC Kladno, hráči BaC Kladno hradí 50% startovného 

-při startu na turnaji hradí klub startovné, cestovné, ubytování 

-odměna za 3-4. místo 200Kč, 2. místo 300Kč, za 1. místo 500Kč 

- MČR jednotlivců bonusy za titul U13 1000Kč, U15 2000Kč, U17 3000Kč, U19 4000Kč.  

 

 

Termíny úhrad příspěvků 

- do 30.9.  

- do 30.1.  

 

příspěvky lze hradit ve 100% a to vždy do 30.9., nebo rozdělit na 50% a to do 30.9. prvních 50% a do 30.1. 

po 50% dle výše uvedených termínů 

 

Výše příspěvků 3200 Kč – viz. rozpis  

 

Čerpání bonusů není právně vymahatelné 

 

Kladno 9.9.2015        Platnost od 9.9.2015 

          VV schválil: 9.9.2015 

 

 

Bc. Daniel Skrčený 

Předseda BaC Kladno 



Interní pravidla BaC Kladno, předpis č. 1/2015, EP     
 

 

EKONOMICKÁ PRAVIDLA – PRO ČLENY KLUBU BaC Kladno 

Kategorie dospělí SEZÓNA 2015/2016 

 

Podmínky čerpání bonusů: 

1) zařazení v tréninkové skupině 

2) uhrazené výši příspěvků v termínu  

3) odpracované min 50% povinných brigád (30h) 

4) na turnaji musí hráč používat jen klubové oblečení-reprezentace klubu 

5) do 24h po navrácení z turnaje předat článek z turnaje, výsledky a foto vedení klubu v digitální 

podobě pro umístění na klubovém webu badminton.webnode.cz – vedoucí na turnaji 

6) účast a pomoc při pořádání klubových akcích 

7) u párových disciplín je odměna dohromady pro oba hráče, v případě že jeden hráč není z BaC 

Kladno, získává hráč BaC Kladno 50% odměnu z celkového bonusu 

8) pomoc při pořádání domácích akcích – pořadatelské práce, příprava a úklid haly 

9) příchod do haly při pořádání domácích turnajů v 8.00 hod 

10) individuální tréninky: cena kurtu 50Kč, míče si hradí hráč sám 

 

BaC Kladno dodává péřové míče na všechny tréninky (vyjma individuálních) a turnaje, které pořádá ČBaS a 

na které byl hráč nominován klubem. 

 

Turnaje kategorie „D“ 

-turnaje pořádané BaC Kladno, hráči BaC Kladno hradí 50% startovného 

-ostatní turnaje, hráči si hradí všechny náklady (startovné, cestovné, míčky) 

 

Turnaje kategorie „C“ 

-turnaje pořádané BaC Kladno, hráči BaC Kladno hradí 50% startovného 

-ostatní turnaje, hráči si hradí všechny náklady (startovné, cestovné) 

 

Turnaje kategorie „B“  

- hráči si hradí všechny náklady (startovné, cestovné) 

- v případě postupu mezi 4 nejlepších na turnaji hradí klub startovné, cestovné a ubytování  

- odměna za 3. místo, za 2. místo 200Kč, za 1. místo 300Kč,  

 

Turnaje kategorie „A“ a MČR jednotlivců 

-klub při postupu na turnaj do hlavní soutěže „A“ náklady (startovné, cestovné, ubytování) 

- odměny za 3. místo 300Kč, za 2. místo 500Kč, za 1 místo 1000Kč 

- bonus za MČR 3.místo 1000Kč, 2. místo 2000Kč, 1. místo 5000Kč 

 

Termíny úhrad příspěvků 

příspěvky lze hradit ve 100% a to vždy do 30.9., nebo rozdělit na 50% a to do 30.9. prvních 50% a do 30.1. 

druhých 50% výše příspěvků 

- do 30.9.  

- do 30.1.  

 

Výše příspěvků 3200 Kč.  

Čerpání bonusů není právně vymahatelné 

 

Kladno 9.9.2015        Platnost od 9.9.2015 

          VV schválil: 9.9.2015  

 

 

Bc. Daniel Skrčený 

Předseda BaC Kladno 


