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Členům Tenisového oddílu
TJ Jiskra Třeboň

V Třeboni dne 15. března 2011
Výbor oddílu tenisu se obrací ke všem členům se základními informacemi před začátkem letní
tenisové sezony.
Vážení kolegové, příznivci tenisu,
výroční členská schůze oddílu (VČS) zvýšila pro rok 2011 počet brigádnických hodin pro
členy oddílu. Počet brigádnických hodin činí 7 hodin muži (18 – 65 let), 5 hodin ženy, 2 hodiny
mládež od 12 do 18 let. Ostatní členové dobrovolně. Členům oddílu, kteří se zúčastnili VČS, se účast
počítá za 2 brigádnické hodiny.
Členské příspěvky činí Kč 800,-- pro dospělé a Kč 400,-- pro mládežnické kategorie do 18 let
a seniory nad 65 let. Členové oddílu vyrovnají členské příspěvky do 15. 5. 2011 u pokladníka oddílu
Petra Chalupy. Hrát na dvorcích po tomto datu mohou pouze členové, kteří mají zaplacen členský
příspěvek a odpracováno nebo zaplaceno nejméně 50 % brigádnických hodin. Poplatky lze vyrovnat
osobně po domluvě na tel. č. 602 952 762 nebo složenkou na adresu ing. Petr Chalupa, Rožmberská
37, 379 01 Třeboň.
Termíny brigád byly určeny na 3., 9., 10., 16. a 17. dubna 2011. Brigády začínají vždy v 8:00
hodin. V případě potřeby budou další termíny vypsány. Informace o případných změnách nebo dalších
brigádách budou vyvěšeny na dvorcích. Na brigádách bude prováděna obvyklá jarní údržba dvorců.
Připomínáme, že poplatek za jednu neodpracovanou brigádnickou hodinu u dospělých činí 200,- Kč, u
mládežnických kategorií 120,- Kč.
Termínová listina turnajů pořádaných výborem tenisového oddílu - plán pro rok 2011
Turnaj čtyřher neregistrovaných - srabů
2. - 3. 7. 2011
Třeboň SkyNet Open – mladšího žactva
27. - 29. 8. 2011
Handicapový turnaj deblů
10. 9. 2011
Handicapový přebor oddílu v singlu
17. 9. 2011
Turnaj čtyřher neregistrovaných – „supersrabů“
24. 9. 2011
Za výbor tenisového oddílu

…………………………………
Jan Vališ
předseda a jednatel tenisového oddílu

