Jak a kolik se platí členské příspěvky
do Trappers´ Corralu:
KOLIK: členské příspěvky na rok činí 1100,- Kč.
(Zahrnují: čl.př. WI-CZ 100,-Kč, náklady na TB 280,-Kč, příspěvek na knihovnu 50,-Kč, příspěvek na
provozní režii TC cca 370,-Kč a vybraných akcí TC cca 300,-Kč )

Vstupní poplatek do Trappers´Corralu činí 100,- Kč a platí se ihned při podání přihlášky.
(Tento poplatek není členským příspěvkem a latí se jen při přijetí jako základní režijní vklad!)
Při vstupu během roku se platí následovně:

Leden - červenec = 850,- Kč + 25,- Kč za každý Trappers´ Bulletin, který vyjde do konce roku
(červenec + srpen = 1 číslo).

Srpen - říjen = 425,-Kč + 25,-Kč za každý Trappers´ Bulletin, který vyjde do konce roku (červenec +
srpen = 1 číslo).

Listopad – prosinec = 125,- Kč + 25,-Kč za každý Trappers´ Bulletin, který vyjde do konce roku.
Příklad:
• _vstup v květnu - 100,- Kč (vstup. popl.); 850,- Kč + TB 150,- Kč (TB červen - prosinec --- 6 x
25,- Kč)
celkem 1000,- Kč. (Se vstup.popl. 1000,-Kč)
• vstup v září - 100,- Kč (vstup. popl.); 425,- Kč + TB 75,- Kč (TB říjen - prosinec --- 3 x 25,- Kč)
celkem 500,- Kč. (Se vstup.popl. 600,-Kč)

SLEVY:
Osoby, které nejsou výdělečně činné (vojáci, studenti, důchodci, ženy či muži na mateřské), mají
nárok na slevu členských příspěvků 300,- Kč. Sleva se poskytuje po předložení čestného prohlášení, že
dotyčný není výdělečně činný. Formulář č.p. vydá na požádání strážce pokladu.
Pokud členi TC bydlí ve společné domácnosti a odebírají jeden Trappers´ Bulletin dohromady, má
jeden z nich nárok na slevu 250,- Kč. O slevu je nutné žádat strážce pokladu do 15. prosince
předešlého roku!
Ti, co se rozhodnou Trappers´Bulletin odebírat v elektronické podobě (tj formát PDF zasílaný emailem) budou mít sníženy čl.př. o 200,-Kč. Hlásí se při podání přihlášky.

SPLATNOST: Termín splatnosti je 3 měsíce od data přijetí do Trappers´ Corralu.
Nejlepší řešení je zaslat celou částku najednou. Pro méně majetné je možné splácet členské příspěvky
pololetně (polovinu tj. po 550,-Kč) či čtvrtletně (čtvrtinu tj. po 275,-Kč).
Termíny splatnosti pololetních splátek jsou 15. prosince předešlého roku a 15. června daného roku (na
který se čl.př. platí).
Termíny splatnosti čtvrtletních splátek jsou 15. prosince předešlého roku, 15. března,
15. června a 15. září daného roku.
Po předchozí domluvě se strážcem pokladu je možné dohodnout i jiné termíny splatnosti,
například měsíční splácení na základě trvalého příkazu k úhradě.

KAM: Na bankovní účet převodem, vkladovým dokladem nebo složenkou.
Převod: název účtu TRAPPERS´ CORRAL – WI (Adresa: Veleslavínská č.p.42,162 00 Praha 6)
číslo účtu 136052176, kód banky – 0300
konstantní symbol 0379
variabilní symbol 10000, u „VKLADU“ vyplnit do volného políčka vedle KS
Složenkou nebo vkladovým dokladem Poštovní spořitelny „VKLAD“, u kterého neplatíte
poštovné (k vyzvednutí je na každé poště)
název a sídlo peněžního ústavu TC: ČSOB, Poštovní spořitelna a.s.
adresa majitele účtu: TRAPPERS´ CORRAL - WI , Veleslavínská č.p.42, 160 00 Praha 616
číslo účtu: 136052176, kód banky 0300
konstantní symbol: 0379
variabilní symbol nový člen 10000 vyplnit do volného políčka
vedle konstantního symbolu.
Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci plátce. Nový člen uvede číslo 10000, starý člen své

evidenční číslo člena, které najde na svém průkazu WI.

POKUTA: V případě platby členských příspěvků po termínu splatnosti je člen povinen uhradit
pokutu ve výši 50,-Kč. Pokuta se neplatí, pokud se předem o zpoždění platby dohodne se strážcem
pokladu. Doba do kdy se čeká na splátku je maximálně tři měsíce.

ZÁNIK ČLENSTVÍ: Dle stanov v případě nezaplacení členských příspěvků v určených termínech
členství automaticky zaniká. To se nevztahuje na případy, kdy se člen předem domluví se strážcem
pokladu na jiném termínu placení.
Pokud členu zanikne členství a bude si jej chtít znovu obnovit, bude opět platit vstupní poplatek 100,-Kč.

Případné další dotazy a informace u strážce pokladu TC!
Kontakt: e-mail treasurer.tc@westerners.cz
Strážce pokladu TC: Eva Veselá, Žloukovice 60, 267 05 pošta Nižbor. Tel. mobil 777583864.

