HOROKLUB CHOMUTOV

Husova 83/2806, 430 03 Chomutov
tel. 474 624 068, 474 624 275

Členské příspěvky do Horoklubu Chomutov a ČHS na rok 2019
Příspěvky členů Horoklubu Chomutov pro rok 2019
Valná hromada klubu stanovila pro rok 2019 jednotnou výši klubových příspěvků: 500,- Kč
pro všechny věkové a členské kategorie.
Členové našich kroužků mládeže platí automaticky v rámci klubových příspěvků i příspěvky
do ČHS, protože na ně dostáváme od ČHS dotace. Dospělí se musí sami rozhodnout, jestli chtějí
kromě klubových příspěvků zaplatit přes klub i příspěvky do ČHS (včetně možnosti pojištění), popř.
jestli si zajistí členství v jiném horolezeckém spolku individuálně (OEAV, JAMES, DAV apod.).
Příspěvky je možné zaplatit hotově nebo bankovním převodem na klubový účet číslo:
2111750217/0100 (jako variabilní symbol použijte své rodné číslo nebo do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno). Poslední termín, kdy se příspěvky vybírají bez penále je únorová schůze, která se
bude konat v pondělí 4.2.2019. Kdo chce mít průkaz ČHS už v lednu, měl by zaplatit nejpozději na
lednové schůzi, která se bude konat 7.1.2019 od 18.30 hod v PUB Restaurantu v Chomutově,
Palackého 4082 (bývalá pivnice Mostecká).
Výše členských příspěvků do ČHS na rok 2019:
•
•
•
•
•
•

Děti a mládež do 18 let (nar. 2001 a později) - 100 Kč
Děti a mládež do 18 let, kdy alespoň jeden rodič je členem ČHS – zdarma
Junioři od 19 do 25 let (nar. 2000 – 1994) – 300 Kč
Dospělí od 26 do 60 let (nar. 1993 – 1959) – 400 Kč
Senioři nad 60 let (nar. 1958 a dříve) – zdarma
Pojištění – 785 Kč pro jednotlivce nebo 1.491 Kč pro rodinu (pro Evropu na 30 dní - viz. níže)

ČHS společně s Pojišťovnou UNIQA (přes kterou v minulých letech pojišťoval i OEAV)
připravili na rok 2019 opět nabídku pojištění, jehož cena je 785 Kč pro jednotlivce a 1.491,- Kč pro
rodinu v základní verzi pro Evropu a výjezdy v nepřetržité délce do 30 dnů. Pojištění kryje cestování,
horolezectví a další outdoorové aktivity bez omezení nadmořské výšky, nabídka zahrnuje i tarify pro
výjezdy mimo Evropu, na více než 30 dní. Pro letošní rok je opět možné objednat také balíček služeb
ČHS Trio, který obsahuje členství v ČHS, cestovní pojištění a přes 50% slevy na ubytování v
alpských chatách po celé Evropě. Cena tohoto balíčku je pro dospělého 1.590,- Kč. Členství v ČHS
(včetně pojištění) je možné si objednat v E-shopu na adrese: https://shop.horosvaz.cz/shop/.
Jířa Šťastný

Bankovní spojení: KB Chomutov
číslo účtu: 2111750217/0100
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nejsme plátci DPH
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