
 
                                                                                                                                        Říjen 2008 
                                                     ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
 

ZKO Písek si Vás dovoluje upozornit na včasné zaplacení členských příspěvků na rok 2009. 
Částku 650,-Kč je nutno uhradit nejpozději do 20.prosince 2008. Starobní důchodci, invalidní a 
částečně invalidní důchodci, mateřská dovolená, mládež do 15 let  platí částku 350,- Kč. Platit lze 
každou neděli na cvičišti ZKO Písek u p.Hrůzové nebo p.Daňkové nebo na číslo účtu 
0642648319/0800. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší členské legitimace, usnadníte tím 
identifikaci Vaší platby. Pokud budete platit převodem na poslední chvíli, je nutno doložit potvrzení 
o provedení platby, neboť do konce roku z výpisu banky platba nebude jasná ( pozná se až v lednu a 
to je pozdě). 
Členská schůze proběhne v první polovině ledna 2009. 
 

UPOZORNĚNÍ: 
 
Pokud nebudou členské příspěvky uhrazeny do 20.prosince 2008, ZKO Písek ukončí dle 

stanov členství v naší organizaci!!! 
Při neodpracování povinných 8 brigádnických hodin  se platí 50,-Kč/hod. tj. 400,-Kč. Z brigád jsou 
osvobozeni starobní a invalidní důchodci. 

Brigády lze odpracovat každou neděli do konce roku. Pokud víte, že brigády neodpracujete, 
je nutno částku 400,- Kč zaplatit spolu s členskými příspěvky ! Pro nezaplacení brigád může ZKO 
Písek rovněž dle stanov ukončit členství.     
                                                                             S pozdravem za výbor ZKO Písek Irena Daňková. 
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