Členská základna klubu
Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu dne čl. II stanov
klubu. O přijetí za člena klubu rozhoduje VV. Členové klubu vlastní platný členský průkaz.

Výše členského příspěvku klubu pro rok 2016 (sezona 2016/17)
Výše členského příspěvku klubu pro rok 2016 (sezona 2016/17) – 500,-- Kč. Bonus pro členy FCB
permanentka na domací fotbalové utkání ZDARMA
Pro členy platící příspěvek na zajištění sportovní činnosti klubu za svoji osobu nebo dítě do 18. roku
věku dítěte (oba rodiče) – 0,-- Kč. Žádost o členství posílejte spolu se svým jménem a
příjmením, rodným číslem, trvalým bydlištěm, mobilním a e-mailovým spojením na e-mailovou
adresu fcboskovice@seznam.cz nebo poštou na adresu FC Boskovice, z.s. Dukelská č.p. 2286
Boskovice PSČ 680 01.
Členský příspěvek klubu se platí na účet klubu u KB Boskovice, č.ú.: 35-4359530217/0100 pro
fotbalovou sezónu 2016/17 od 1.8.2016 – 30.6.2017 nebo jinak po dohodě se sekretářem FCB.

Členský průkaz klubu
Vystavuje VV klubu.
Je platným členským průkazem pro osobu uvedenou na přední straně průkazu.
Je platným pro období vyznačeném na přední straně členského průkazu.
Je platným členským průkazem v období zaplacených členských příspěvků.
Získá osoba po zaplacení členského příspěvku. Zaplacení členského příspěvku na příslušný
kalendářní rok je stvrzeno razítkem klubu a podpisem jednoho z členů VV s podpisovým
oprávněním: to je předseda či některý z místopředsedů klubu.
Obsahuje název a logo klubu, evidenční číslo členského průkazu, jméno a příjmení držitele
členského průkazu, datum narození, trvalé bydliště, telefonní a e-mail spojení a výši členského
příspěvku.
Je dokladem opravňujícím k účasti na valných hromadách klubu.
U členů starších 18. let je platným hlasovacím lístkem na valných hromadách klubu.
Je průkazem na akce pořádané klubem s volným vstupem členské základně, na které volný vstup
členské základně oznámí VV klubu.
Je průkazem na slevové akce pořádané klubem, které členské základně oznámí VV klubu.
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