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Vážené sestry, vážení bratři, vážení rodiče,

obracíme se na Vás alespoň touto cestou. Myslíme na Vás, doufáme, že se těšíte pevnému zdraví a
můžete pohybem dál odvážně bojovat proti nástrahám těchto dnů a špatné náladě. 

V důsledku nařízení vlády došlo od 13. března 2020 k pozastavení či výraznému omezení činnosti
naší jednoty. Všechny cvičitele, trenéry i vedení Sokola nesmírně mrzí, že nemůžeme provozovat
činnost, jež je naším hlavním posláním. Uvědomujeme si, že stejně jako pro nás může být současná
situace náročná i pro mnoho našich členů a členek. Proto přicházíme s postupem, jak případným
zájemcům vrátit poměrné části oddílového příspěvku za dané období.

Žádost o vrácení příspěvku podávejte výhradně emailem na adresu tjsis@tjsis.cz. Do žádosti uveďte
celé jméno a rok narození člena/ů, oddílovou příslušnost a způsob, jakým byl oddílový příspěvek
uhrazen (hotově nebo bankovním převodem).  V horizontu jednoho týdne dostanete  potvrzení  o
přijetí žádosti a budete informováni o způsobu vrácení peněz. Výše vracené částky bude odpovídat
podílu za neuskutečněné cvičební jednotky. Podíly se mohou se mezi oddíly lišit, ne všechny oddíly
budou moci obnovit činnost současně. O vrácení příspěvku lze zažádat do 30. 5. 2020.

Dovolte nám, prosím, požádat Vás též o zvážení možnosti o vrácení příspěvku nežádat. I našeho
hospodaření se situace citelně dotkla, pokud se tedy rozhodnete naši jednotu takto podpořit, budeme
si Vašeho velkorysého daru velmi vážit a naložíme s ním pouze v souladu s našimi zásadami a
snahou  o  zachování  vysokého  standardu  našich  služeb  a  činnosti  na  poli  podpory  pohybu  a
sportování všech věkových kategorií. Děkujeme.

Těšíme  se  na  opětovné  setkání,  ať  už  v  rámci  pravidelného  cvičení  nebo na  některé  z  našich
sportovních akcí,  které  se  budou konat  v náhradním termínu na podzim 2020. Jmenovitě  to  je
Dětský den na Mrázovce ve středu 9. září spojený se zápisem do oddílů, Sportovní hry na Mrázovce
v sobotu 12. září a Běh Mrázovkou v sobotu 28. listopadu.

Se sokolským „nazdar“

výbor TJ Sokol I. Smíchov
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