Tennis Club Topoľčany

Javorová 4640/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 591 099

___________________________________________________________________________

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU TC
Miesto, čas:

Topoľčany, dňa 19.09.2019, 20.15 hod.

Prítomní:

Milan Kyseľ, Marcela Mokrá, Vladimír Tarina, za KRK Martin Ležák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ekonomika klubu
Bodka za sezónou
Koniec sezóny a prechod do haly
Cenník zimnej sezóny
Detský Davis Cup a Fed Cup
Termínová listina 2019
Preplácanie nákladov na turnaje
Lopty

K bodu 1)
Čakáme platby dotácií a platbu z STZ, je potrebné čím skôr vybrať platby za halu.
Zodpovední: Tarina, Kyseľ
K bodu 2)
Sobota 28.09.2019, „veľká“ od 8.45 hod., „mini“ od 12.45 hod., organizačnej zabezpečiť, propagovať, pripraviť
občerstvenie, ceny od sponzorov, agitovať u rodičov, tréneri nech informujú deti a rodičov (samozrejme nástenka
a web).
Zodpovední: Kyseľ, ostatní podľa svojich možností
K bodu 3)
V nedeľu 06.10.2019 končí prevádzka kurtov 1-3, dovtedy majú zaplatené aj predplatitelia. Zabezpečiť postavenie
nafukovačky (cez pána Kuruca) tak, aby v pondelok 14.10.2019 mohla byť spustená jej prevádzka. Oficiálny začiatok
hrania v hale je 14.10.2019 – dovtedy bude rozpis a odvtedy sa začína platiť. Zimná sezóna trvá do nedele 29.03.2019.
Je potrebné čím skôr predložiť požiadavky na halu zo strany trénerov, aby sme vedeli voľné termíny ponúknuť
verejnosti.
K bodu 4)
Ceny sa nemenia: predplatitelia majú zvýhodnenú cenu 13 eur/hod. pri platbe do 31.10., inak 14 eur/hod pri platbe do
30.11.2019, permanentka 140 eur/10 hod. Decká majú zaplatiť poplatky za halu do konca novembra do výšky 300 eur,
platby nad 300 eur si rodičia majú dohodnúť individuálne s pánom Kyseľom. Informovať rodičov, ktorí dali 2%
a nedali doklady, nech tam urobia.
K bodu 5)
Na Detský Davis Cup a Fed Cup – finále v NTC schválený príspevok 50 eur.

K bodu 6)
Prihlásiť do termínovej listiny rovnaký počet turnajov ako vlani, s dôrazom na kategórie, v ktorých máme viac hráčov.
Zodpovedná: Mokrá
K bodu 7)
Pripraviť návrh finančne udržateľný pre klub.
Zodpovedný: Kyseľ
K bodu 8)
Martin Ležák ešte predloží dodatočnú požiadavku na lopty.
Termín budúcej schôdze výboru TC: operatívne podľa potreby.

_____________________________
JUDr. Milan Kyseľ, prezident TC v.r.

