Zdravím všechny příznivce bezudidlového ježdění,
nejprve bych Vám chtěla za celý tým Českého bezudidlového spolku popřát vše dobré do
nového roku 2020. Aby byl plný radosti ze života s našimi koňskými přáteli a aby jste se po
celý rok těšili dobrému zdraví. Čeká nás spousta změn a já doufám, že se budeme pravidelně
setkávat na bezudidlových akcích, vzdělávat se a že se budou naše řady rozšiřovat o členy,
kterým jde především o koně.
Dále Vám zasílám pokyny k platbám členských příspěvků pro rok 2020. Splatnost je do 30.4.
2020. Pokud budete mít zájem o prodloužení členství, či licence po 30.4.2020 jsou poplatky již
dle ceníku Členských příspěvků a poplatků ČBS. Platby lze sloučit do jedné. Do poznámky
vypište, o které poplatky se jedná. Prosím pečlivě čtěte, ulehčíte nám práci. Děkujeme.
Platební údaje:
Číslo účtu - 102 61 77 116/ 6100
Variabilní symbol: vaše osobní číslo (dostali jste v registračním emailu)
Splatnost do: 30. dubna 2020
Variabilní symbol je Vaše osobní číslo v seznamu ČBS a nemění se. V případě, že neuvedete
variabilní symbol, bude vaše platba vrácena.
Členský příspěvek ČBS pro rok 2020
Částka - 100 Kč (od 1.5.2020 a dále 200 Kč)

Prodloužení licence jezdce v bezudidlovém jezdectví pro rok 2020 (Platí pro ty, kteří mají
licenci z roku 2019)
Částka - 200 Kč (od 1.5.2019 a dále 400 kč)
Prodloužení licence funkcionáře pro rok 2020 (Platí pro ty, kteří mají licenci z roku 2019)
Částka - 200 Kč (od 1.5.2019 a dále 400 kč)
Pokud se rozhodnete uhradit pouze jednu z licencí, je nutné napsat do poznámky o kterou se
jedná. Pokud tato informace nebude uvedena, je platba automaticky přiřazena k licenci jezdce
v bezudidlovém jezdectví.
V případě, že členský příspěvek nebude uhrazen Vaše členství zaniká. V případě, že neuhradíte
licenci jezdce, či funkcionáře, stávají se licence neaktivní do doby, kdy znovu uhradíte členský
příspěvek.
V případě zájmu o doklad o zaplacení, prosím vyžádejte si ho na
emailu sekretar@bezudidlovyspolek.cz

Děkujeme za Vaši přízeň!

