
STS PB

eský svaz tane ního sportu
 Platby pro rok 2011

Kolektivní len:
Základní Rozši ující
lenský lenský
ísp vek ísp vek

        Kolektivní len 2200 0,-
      variabilní symbol O O
    specifický symbol 2011694014

lenská základna:
Sout žící Sout žící            inovníci  - poplatek za licenci

Základní Rozši ující lenský
lenský lenský ísp vek R P Porotce I. Porotce II.a III. Trenér I. Trenér II.a III. Funkcioná  I. Funkcioná  II.
ísp vek Z P ísp vek R P PROFI

D 1,2         do 12 let 500,- / 250,- 500,- / 250,-
ostatní 12 a více let 500,- / 250,- 850,- / 425,- 5000,- / 2500,- 1500 1000 1000,- 700 1500 1000,-

Variabílní symbol r. . r. . r. . r. . r. . r. . r. . r. . r. .

Specifický symbol 2011694001 2011694001 2011694001 2011694050 2011694051 2011694052 2011694053 2011694054 2011694055

Legenda:
Funkcioná  v sob  zahrnuje: Vedoucí sout že; s itatel; odborný dozor
Sout žící platí Z P a R P. ( v p ípad , že má i inovnické licence, pak platí ješt  za každou jednotlivou licenci samostatn  dle tabulky)

inovníci platí Z P a jednotlivé licence dle tabulky.
Individuelní len (I ), který je zprost edkováván kolektivním lenem (K ) provádí platby prost ednictvím K  hromadnou platbou p es web STS.
Individuelní len (I ), který není  zprost edkováván kolektivním lenem (K ), provádí platby samostatn , a to p evodem na ú et STS

. 129453027/0300 nebo složenkou, za použití p íslušných variabilních a specifických symbol . ( viz. tabulka)
P je len STS povinnen zaplatit do 31.12.2010. Pokud nezaplatí, tak po 1.1.2011 platí i správní poplatek.

Pokud si len zaplatí Z P a R P až  od 1.7.2010, tak platí polovinu t chto poplatk  ( viz. tabulka) a k tomu správní poplatek.
Poplatek za licence se po 1.7.2011 se nekrátí.
Správní poplatek ve výši 50,- pro rok 2011 platí vždy nový len, platí i stávajíci len, který do 31.12.2010 nezaplatil alespo  Z P .
Neplatí stávající len p i platb  R P, pokud zaplatil Z P do 31.12.2010.
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HOBBY

Eviden ní Poplatek je jednorázový na jeden kalendá ní rok.
poplatek IDT, to je íslo, které obdrží každý p i prvém zavedení do evidence HOBBY na sout žích STS.
HOBBY Každý tane ník/ce je povinen uhradit tento poplatek do jednoho m síce po obdržení IDT na

Všichni 200,- et STS. Specifikace viz. výše.
Pokud nebude poplatek uhrazen v termínu, tak toto IDT  nebude v databázi pro danou sout ž

Variabílní symbol IDT a to má za následek, že nebude moci tane ní pár sout žit.
Platba p evodem na ú et 129453027/0300 nebo složenkou, za použití p íslušných variabilních a

Specifický symbol 2011695001 specifických symbol . ( viz. tabulka)
Pro následující rok se platí vždy do 31.12. p edcházejícího roku na který se platí.

Startovné na sout žích STS.

D C B A M Mist. R
D 1 50,-
D 2 50,- 80,-
J 1 50,- 80,- 80,-
J 2 50,- 80,- 80,-

Ml.; Hl.; Sen. 50,- 100,- 100,- 150,- 150,- 150,-

íklad:
na sout ži platí J 1 D STT 50,- K za skupinu tanc
na sout ži platí J 1 C LA 80,- K za skupinu tanc

Poplatkový systém
Popl. za Popl. za                   Poplatek za schválení propozic

Správní Popl. za estup estup D,C,B, TLJaM Mistrovské
poplatek hostování  - K  - Divize TLS, HOBBY A M + TL Dosp. a M R

50,- 200,- 1000,- 1000,- á 400,-  viz.x á 2000,- viz.y á 2500,-viz.z á5000,- viz.a
VS r. . r. . r. . r. . .j. propozic .j. propozic .j. propozic .j. propozic
SS 2011694001 2011694002 2011694003 2011694003 2011694011 2011694010 2011694012 2011694013

Popl. za Popl. za Odvolání se Podání Poplatek Poplatek
Popl. za protest Popl. za protest vydání obalu vydání k Disc. A Sm. žádosti k za provedení za zavedení
na sout ži DCB na sout ži AM sout. Pr kazu sout. Pr kazu komisi DR test inov. licence in.

200,- 200,- 50,- 50,- 500,- 500,- 40,- 60,-
VS r. . r. . r. . r. . r. . r. . r. . r. .
SS 2011694016 2011694020 2011694017 2011694018 2011694025 2011694024 2011694022 2011694015
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viz.x platí se za každou sout ž, nap . DLA- 400,- K . Sout že se s ítají. P i plánování sout ží
vám systém vypo te výši poplatku, který je placen za schválení propozic.

viz.y platí se za každou sout ž, nap . A LA- 2000,- K . Sout že se s ítají.
viz.z platí se za každou sout ž, nap . MLA- 2500,- K . Sout že se s ítají.
viz.a platí se za každou sout ž, nap . M R LA- 5000,- K . Sout že se s ítají.

Schváleno na jednání presidia STS dne 7.11.2010

V Ústí nad Labem 8.11.2010,
Petr Barnat - ekonom
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