BRIGÁDY 2009
TERMÍNY (podle počasí):

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

14. 3.
15. 3.
4. 4.
5. 4.

Sobota
Neděle

21. 3.
22. 3.

Sobota
Neděle

28. 3.
29. 3.

Začátek v 9,00.
Další termíny podle domluvy se správcem i v průběhu týdne.

PRAVIDLA ODPRACOVÁNÍ BRIGÁDNICKÝCH POVINNOSTÍ:
 Povinnost odpracování brigád a počet hodin:
- muži (od 18 let) – 8 hodin
- ženy (od 18 let) – 5 hodin
- dorost (15 - 18 let) – 5 hodin
 Povinnost odpracování brigád nemají:
- muži a ženy v důchodu
- žáci
 Cena brigádnické hodiny:
- 150 Kč
 Způsob odpracování brigád:
- pro každý brigádnický den bude určena osoba zodpovědná
za evidenci odpracovaných hodiny jednotlivých členů (správce,
člen výboru nebo osoba pověřená výborem).
- tato osoba bude mít na daný den seznam všech členů, kteří mají
povinnost odpracování brigádnických povinností.

- každý příchozí člen musí nahlásit této osobě neprodleně
svůj příchod, která zaznamená čas příchodu.
- člen dále vykonává činnost mu udělenou pověřenou osobou.
Pokud mu práce nebude přidělena, vykonává činnost dle „svého
svědomí“.
- po ukončení prací se člen musí opět nahlásit u pověřené osoby,
aby oznámil svůj odchod. Pokud tak neučiní, znamená to, že
se mu nemusí počítat odpracované hodiny pro tento den.
 Pokud člen neodpracuje potřebný počet hodin:
- každý člen má povinnost odpracovat brigádnické hodiny do
3. 5. 2009.
- pokud člen neodpracuje minimálně daný počet brigádnických
hodin, musí finančně vyrovnat za každou neodpracovanou hodinu
částku 150 Kč.
- platba neodpracovaných brigádnických hodin proběhne společně
s platbou členských příspěvků.
- člen také může požádat jiného člena, aby za něj odpracoval
potřebný počet hodin. V tomto případě ale musí být součet
odpracovaných (popř. zaplacených) hodin roven součtu
požadovaných hodin obou členů.
 Bez splnění členských povinností (brigády + členské příspěvky)
nebude členovi povolen vstup na dvorce. Po uhrazení dlužné částky se
zákaz ruší. Dlužnou částku musí člen uhradit do konce kalendářního
roku, popř. musí zaplatit členský udržovací poplatek. V opačném
případě mu hrozí zrušení členství, které bude projednáváno na schůzi
výboru tenisového oddílu.

Výbor tenisového oddílu SK Jundrov

