
 

 

Členské příspěvky GCP pro rok 2019 
 

Vážení členové, milé členky, 
 
dovolujeme si Vám zaslat předpis plateb členských příspěvků na rok 2019. Věnujte, prosím, pozornost změnám, které 
vyplývají ze schválení Příspěvkového řádu GCP z. s. na NVH 9.11.2017 
 
 

 

Roční členský příspěvek 

Dospělí:  

Řádné příspěvky (s hlasovacím právem)                                                              13.000,--Kč 

Hrací příspěvky (bez hlasovacího práva)                                                                             9.000,--Kč 

Mládež a studenti do 18let:  

rok narození 2001 – 2004                                                                                                      6.600,--Kč                  

rok narození 2005 a mladší                                                                                                    3.900,--Kč 

Senioři – řádní členové:   

rok narození 1954 – 1945 (při splnění podmínky min. 10 let členství)  - hlasovací        7.000,--Kč 

rok narození 1954 – 1945 (při splnění podmínky min. 10 let členství)  - hrací                6.000,--Kč  

rok narození 1944 a starší (při splnění podmínky min. 10 let členství) - hlasovací               300,--Kč          

rok narození 1944 a starší (při splnění podmínky min. 10 let členství)  - hrací                       zdarma 

Studenti ve věku 18 – 26 let s předloženým potvrzením o studiu po transformaci členství:   

Řádné příspěvky s hlasovacím právem          13.000,--Kč 

Hrací příspěvky bez hlasovacího práva                      7.000,--Kč  

Členské příspěvky uhraďte na číslo účtu 19-1503850247/0100   
a jako VARIABILNÍ SYMBOL platby uveďte VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO. 

Roční členský příspěvek - udržovací  (v případě hry na hřišti platí člen green fee) 

členové (s výjimkou dětí a mládeže bez Osvědčení a HCP)                                           4.500,--Kč 

děti a mládež                                                                                                                                       1.100,--Kč 

(pouze pro děti bez Osvědčení a HCP, tento rok se nezapočítává do transformace)                  

 

Členské příspěvky uhraďte na číslo účtu 19-1503850247/0100  

a jako VARIABILNÍ SYMBOL platby uveďte VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO. 

                                 

Ceník doplňkových služeb pro rok 2019 

šatní skříňka - šatna A muži, šatna ženy         1.200,--Kč 

šatní skříňky – šatna B                                        800,--Kč 

klece  (na bagy a vozíky)                                                                                        1.000,--Kč 

 

Poplatky za služby (klece, skříňky) uhraďte na číslo účtu  

107-5851870277/0100 a jako VARIABILNÍ SYMBOL platby uveďte VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO. 

 

Pokud, v následujícím roce 2019, nebudete šatní skříňku nebo klec využívat, prosíme, oznamte informaci  

do recepce klubu. Dále Vás prosíme vrátit příslušný klíč od šatní skříňky a vyklidit skříňku  

popř. klec pro další zájemce. Děkujeme Vám 

 



 

 

 

Termíny uhrazení příspěvků a doplňkových služeb 
 

Řádný termín pro uhrazení členských příspěvků a služeb (skříněk a klecí) je stanoven do 28.2.2019 
Člen, který do tohoto termínu neuhradí příspěvky, bude blokován na serveru ČGF.  
Po datu 1. 3. 2019 členům s nezaplacenými hracími členskými příspěvky nebude umožněna hra na hřišti. 
Pokud budete hradit příspěvky nebo služby za více osob hromadnou platbou, prosíme, rozepište Vaši 
úhradu na email: gcp@gcp.cz. Předem děkujeme, předejdete tak možným budoucím komplikacím. 
V případě platby příspěvků v recepci klubu je úhrada možná pouze v hotovosti. 
 

Pozdní platba  

Pokud příspěvky a doplňkové služby budou hrazeny po řádném termínu tj. po 28.2.2019:  

a) nejpozději do 31. 3. 2019 budou příspěvky a služby penalizovány sazbou 10%  

b) uhrazení příspěvků a služeb do 30. 4. 2019 bude penalizováno ve výši 20%  

Po datu 30. 4. 2019 bude člen, který neuhradil příspěvky, vyloučen z klubu. 

Federační karty ČGF budou vydávány na přelomu března a dubna 2019 v závislosti na uhrazených 

příspěvcích a službách. 

 
Své ČLENSKÉ ČÍSLO naleznete na www.cgf.cz , zde z nabídkové lišty vyberte ČGF a ve sloupci zvolte  

Hráči nebo zavolejte na recepci klubu.   

Vzhledem k některým neuhrazeným službám (klece a skříňky) v roce 2018, Vás, pokud si nejste zcela jisti 

provedením úhrady, chceme vyzvat k ověření Vaší platby za služby za tento rok. Kontakt naleznete na konci 

sdělení. V případě, že služby nebudou za rok 2019 uhrazeny a to nejpozději do 30. 4. 2019, jsme nuceni po 

tomto datu tyto prostory bezpodmínečně vyklidit a umožnit využití dalším zájemcům. 

V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte prosím kontaktovat sekretariát klubu, který je připraven 

zodpovědět Vaše dotazy v zimních měsících ve všední dny v čase 8:00 – 16:00 hod . 

 
 

S pozdravem a přáním pěkné hry v roce 2019, 
Výkonný výbor GCP 

 

 

Golf Club Praha 

tel.:     257 216 584 

email : gcp@gcp.cz  

 

V Praze, dne 30. listopadu 2018 
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