Informace členům 2018
Výše ČP:

- člen se psem s PP:
- člen se psem bez PP:
- člen do 18 –ti let, důchodce:
- člen bez psa:

1.000,- Kč
1.200,- Kč
500,- Kč
100,- Kč

• způsob úhrady: převodem nebo složením příslušné částky na Bú u Fio banky,
č.ú.: 2901402049/2010 s uvedením variabilního symbolu VS: ( Rodné číslo bez čísel za
lomítkem) nebo v hotovosti pokladní ZO Adéla Myslivcová, tel. 774 042 186, proti potvrzení
• úhrada pronájmu kotců: dle znění Smlouvy
Způsob úhrady obdobný jako u ČP
• vystavení Členských průkazů, potvrzení zaplacení ČP: nové čl. průkazy a známky na rok
2018 vystaví MSKS, dle evidované členské základny za rok 2018 a poté budou předány
členům
• BRIGÁDNICKÁ ČINNOST v roce 2016: povinností každého člena je odpracovat 10 hodin za
kalendářní rok (osvobozeni důchodci, členky na MD do dvou let věku dítěte a děti do 10 let):
a/ při údržbě a budování kynolog. areálu (minimálně 5 hod z povinných 10)
b/ při zajištění akcí pořádaných výborem KK
c/ jinou formou po dohodě s hospodářem (Libor Paszek, 778 414 482) či předsedou
Termíny brigád pro rok 2018:
Ne 25. 3., So 28. 4., So 26. 5., Ne 29. 7., So 29. 9., Ne 21. 10., So 10. 11.
Účast na brigádě a odpracované hodiny eviduje vedoucí brigády a předává je výboru KK.
V případě nesplnění brigádnické povinnosti – nutno uhradit 100,- Kč/hod (10 BH = 1.000,-)
do 31. 12. 2018
• ukončení členství: pokud nemáte zájem o další členství v KK Jihlava – oznamte to
předsedovi KK Tomáši Rychetskému na tel. 736 430 886 nebo email: jihland@email.cz, a to
do 29. 1. 2018
• informace o činnosti KK: : www.kkjihlava.cz - žádáme členy a příslušné výcvikáře o
předávání aktuálních výsledků a dalších informací
Žádáme členy o aktualizaci adresy a příslušných údajů, pokud došlo ke změně.

Tomáš Rychetský

