Zápis ze sch ze z 6.9.2010
Zápis se sch ze basketbalového klubu BAK Plze – muži konané 6. zá í 2010.
Celkem se zú astnilo 12 hrá . Ostatní hrá i klubu mají povinnost se s tímto zápisem detailn
seznámit a dodržovat ho v plném rozsahu. Bylo prodiskutováno následující.
1. Do ešení financí z lo ské sezon
Klub ukládá zaplatit všem dlužník m klubové p ísp vky za sezonu 2009/2010 a to do pond lí
20.zá í 2010, jinak bude okamžit zastavena závodní innost v etn trénink . Týká se to
t chto hrá : Horák Miroslav, Kubista Richard, Pila Libor, Stan k Luboš, Šustr Jan a Ter
Luboš.
2. P ísp vky na sezonu 2010/2011
P ísp vky na novou sezonu jsou stanoveny na 3500,- a termín zaplacení celé ástky je
28.2.2011. Po této dob , každý další zapo atý m síc zvyšuje ástku o 100,- . P ísp vky jsou
vybírány za sezonu , tzn. zá í – erven. Žádná jíná možnost není !!! Pro hrá e pouze trénující
(nehrající zápasy) je stanoven sezónní poplatek na 2500,- . Pro hrá e , kte í budou trénovat
pouze p íležitostn (n kolikrát do m síce) bude ástka stanovena po individuální domluv .
3. Pokuty za neú ast na trénincích
Op t budou zavedeny pokuty za neomluvenou ú ast na tréninku. Omluvy p ijímám pomocí
sms, icq, klubového e-mail nebo facebooku. Kopii nemažte pro p ípadné nesrovnalosti.
Pokuta je stanovena na 20,-. Platit se bude hned na dalším tréninku, p ipravte si minci
v hodnot 20,- nebo 2x10,-. Nic jiného nep ijímám. Pokuty se za nou vybírat od pond lí
13.9.2010. Vybrané peníze se použijí na krytí klubu a pop ípad je propijeme.
4. Tréninky
Tréninky za nou 6.9.2010, bude se trénovat POVINN 3x týdn : pond lí 20:30-22:00, st eda
20:15-22:00 a pátek 19:45-21:00. Nominace hrá na zápas se bude stanovovat ve st edu p ed
zápasem. Páte ní trénink p ed zápasem je povinný taktický trénink pouze pro hrá e
nominované na zápas.

V Plzni 6.9.2010
Manažer klubu
Martin Blahník

