V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2015
Vážení rodiče a přátele plavání,
Dovolujeme si vás touto cestou seznámit se změnami, které nastávají s ukončením rekonstrukce
plavecké haly na Klíši.
Rekonstrukce proběhla úspěšně a můžeme začít plně využívat domácího prostředí ke kvalitní
přípravě našich svěřenců a vašich dětí. S novým bazénem a zázemím dochází k nemalému navýšení
všech cen jak pro naše plavecké kluby, tak pro veřejnost.
Přesný rozpis tréninků obdrží všichni plavci od svých trenérů. Od 1.12.2015 budou v nově
zrekonstruované hale trénovat prozatím pouze plavci kteří trénují mimo Ústí n.L. a ti kterým to sdělí
jejich trenéři.
Ostatní jako jsou dětské přípravky a nové nábory přejdou do nové haly z organizačních důvodů (nové
skříňky, používání čipů a ostatní organizační práce) od ledna 2016.
V návaznosti na jednání mezi provozovatelem plavecké haly a vedením obou plaveckých klubů
MPK Ústí n.L pod vedením p. Romana Eckerta a TJ Chemičky Ústí n.L. pod vedením p. Petra Thiela
určili jejich zástupci výši členských příspěvků takto.

Stávající členové obou klubů od 1.1.2016 budou platit pololetně

:

únor 2016 – červen 2016
Přípravka 4 – 7 let
sourozenec
Kondiční plavání
Přípravka 7-10 let
sourozenec
závodní plavci ÚAPS
Sourozenec ÚAPS

2 700,za oba 5 000,2 700,2 500,za oba 4 500,2 200,za oba 4 000,-

Příspěvky jsou placeny pololetně, tj. na 5 měsíců, splatnost je k 20.09. (1.pololetí), k 15.02.
(2.pololetí). Možnost platby na bankovní účet klubu, č.: …………………(nutno u platby uvést příjmení
plavce+skupinu). Současně s těmito změnami dochází k velmi úzké spolupráci v rámci obou klubů
směrem k výkonnostním a vrcholovým plavcům. Ke zkvalitnění přípravy a plnohodnotnému využití
všech článků a celého zázemí jsme přistoupili ke vzniku nového uskupení s přímou vazbou na oba
mateřské kluby pod názvem ÚSTECKÁ AKADEMIE PLAVECKÝCH SPORTŮ, která bude zastřešovat
působení obou klubů v závodním prostředí.

Předseda Klubu MPK Ústí n.L.
Roman Eckert

Za TJ Chemička Ústí n.L.
Petr Thiel

