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ČLENSKÉ POPLATKY V ROCE 2023 
INTERNÍ SMĚRNICE 01/2023 

Datum schválení předsednictvem: 3. ledna 2023 

 

Vážení členové, 

stejně jako každý rok, také letos spolek vybírá členské poplatky. V případě, že máte zájem pokračovat  
v působení ve Spolku, prosíme vás o zaplacení do 31. 1. 2023. Pokud nedojde k přičtení platby do daného 
data, členství dle čl. 4. odst. 8. písm. c) Stanov zaniká.  

Tímto dokumentem je stanovena výše poplatků pro rok 2023 v souladu s čl. 4 odst. 5. Stanov. Výše závisí 
na roli, kterou spolku zastáváte. 

PLATEBNÍ ÚDAJE 

Číslo účtu: 2400597829/2010 

Zpráva pro příjemce: ČP 2023 Jméno Přijímení 

PRACUJÍCÍ ČLEN – 200 KČ 

Ponížená výše příspěvku, sloužící pro osoby, které dlouhodobě dobrovolně pracují pro organizaci. 
Konkrétně se jedná o členy Předsednictva a Kontrolní komise k 1. 1. 2023, Hlavní organizátory konferencí 
v roce 2023 a koordinátory k 1. 1. 2023. Zaplacení osobám ve zmíněných pozicích poskytuje veškerá práva 
a povinnosti vyplývající z řádného členství dle čl. 5. Stanov. 

ČLEN – 400 KČ 

Standartní výše příspěvku, poskytující veškerá práva a povinnosti vyplývající z řádného členství  
dle čl. 5. Stanov. 

ALUMNI+ – 1000 KČ A VÍCE 

Příspěvek vhodný pro výdělečně činné členy, kteří by rádi podpořili naši organizaci. Kromě veškerých práv 
a povinností vyplývajících z řádného členství dle čl. 5. Stanov poskytuje i možnost bezplatné účasti  
na všech akcích Spolku (včetně konferencí, Letkání, plesu apod.). 

 

Za předsednictvo EPM v ČR 
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MEMBERSHIP FEES IN THE YEAR 2023 
INTERNAL DIRECTIVE 01/2023 

Date of approval by the Board: 3rd of January 2023 

 

Dearest members, 

As it is every year, EYP CZ is collecting membership fees. If you are interested in participation in EYP CZ,  
the deadline for the fees is 31 January 2023.  If this deadline isn’t fulfilled, membership in EYP CZ  
is suspended, according to article 4 paragraph 8 letter c) of the by-laws. 

This document determines the sums to be paid according to article 4 paragraph 5 of the by-laws. This sum 
is split into three tiers according to your role in the organisation. 

BILLING DETAILS 

Account Number: 2400597829/2010 

Message: ČP 2023 Name Surname 

WORKING MEMBER – 200 CZK 

A reduced rate, designed for those who have been volunteering for the organization for a prolonged period. 
More specifically, these are members of the Board and the Audit Committee as of 1/1/2023, Head 
Organisers of Conferences in 2023, and Coordinators as of 1/1/2023. Payment by persons  
in the aforementioned positions provides all the rights and responsibilities of full membership according 
to article 5 of the by-laws. 

MEMBER – 400 CZK 

The standard rate providing all the rights and responsibilities of full membership according to article 5  
of the by-laws. 

ALUMNI+ – 1000 CZK AND MORE 

A fee suitable for employed members who would like to further support our organisation. Aside from all 
the rights and responsibilities of full membership according to article 5 of the by-laws, this provides the 
ability to attend all events organised by EYP CZ completely free. This includes all conferences, the Summer 
Member Meeting, the Ball, etc. 
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