
Rozhodnutí správní rady GOLF CLUB BLACK BRIDGE 

Se sídlem: Na Chvalce 2407/1, 193 00 Praha 9 IČ: 22823930 
 
Správní rada na svém zasedání ze dne 24. 8. 2020 rozhodla o typu členství, podmínkách členství 
a placení členských příspěvků pro rok 2021 takto: 

Druhy členství od roku 2021: 

- celoživotní řádné členství 

- základní roční členství 

Poplatky člena pro rok 2021:  

a) celoživotní řádné členství 

Vstupní členský poplatek 

- vstupní členský poplatek – 120 000,- Kč 

Úhrada vstupního poplatku na splátky 

Platbu za vstupní členský poplatek člena lze rozdělit na splátky. Lze zaplatit úvodní splátku a poté 
3 roční splátky, nebo 36 měsíčních splátek. Úvodní splátku je potřeba zaplatit zároveň s podáním 
přihlášky do klubu a s platbou ročního členského hracího poplatku, případně ročního udržovacího 
členského poplatku. 

Řádné celoživotní členství SINGLE   

typ splátek úvodní splátka 
počet dalších 

splátek výše dalších splátek celkem zaplaceno 

Ročně 31 350,00 Kč 3 31 350,00 Kč 125 400,00 Kč 

Měsíčně 6 000,00 Kč 36 3 320,00 Kč 125 520,00 Kč 

     

Roční udržovací členský poplatek 

Udržovací poplatek s možností zvýhodněné placené hry, např. v kombinaci s produktem Kredit Play. 

- roční členský udržovací poplatek dospělí, senior, mládež 3 000 Kč 

- roční členský udržovací poplatek děti do 16-ti let 1 000 Kč 

Roční členský hrací poplatek 2021 

Zahrnuje roční udržovací poplatek a navíc neomezenou hru na hřišti Black Bridge. 

- roční hrací poplatky celoživotního člena 33 000 Kč 

- roční hrací poplatek člena staršího 60-ti let 24 000 Kč 

- roční hrací poplatek člena do 16-ti let 17 000 Kč  

Úhrada vstupního členského poplatku na splátky a ročních členských poplatků 

Celoživotní řádný člen je povinen zaplatit členské poplatky na následující sezónu do 31. 12. 2020. 
Pokud se tak nestane do 31. 1. 2021, má GCBBR možnost členovi pozastavit členství. Celoživotní 
řádný člen, který využil nabídky splátkové úhrady vstupního členství, je povinen hradit vstupní 
poplatky v termínech dle přílohy jeho přihlášky člena GCBBR. Pokud je řádný člen v prodlení se 
splátkou vstupního členství více jak 14 dnů, má GCBBR možnost takovému členovi pozastavit 
členství. 

Pozastavením členství se rozumí především zrušení možnosti užívání golfového zařízení Golf Resort 
Black Bridge za zvýhodněných podmínek. Pozastavení členství je rovněž spojeno s blokací na serveru 



ČGF, což znemožňuje hráči přihlašovat se na turnaje a účastnit se jich, a to i tehdy, má-li hráč platné 
členství v jiném klubu. Pozastavení členství bude členovi písemně sděleno elektronickou poštou.  

Neuhrazením ročních členských poplatků, nebo splátky vstupního poplatku členství toto automaticky 
nezaniká. Pokud člen sjedná nápravu, tj. splní své členské povinnosti do 60 dnů od odeslání 
písemného upozornění, bude pozastavení řádného členství zrušeno. V opačném případě může být 
celoživotnímu řádnému členovi jeho členství ukončeno. 

Poplatek za převod členství 

Převod celoživotního řádného členství je možný za poplatek 10 000 Kč, pokud má člen vyrovnané 
všechny závazky vůči klubu. 

b) základní roční členství 

Roční udržovací členský poplatek 

S možností zvýhodněné placené hry, např. v kombinaci s produktem Kredit Play. 

- roční členský udržovací poplatek dospělí, senior, mládež 3 000 Kč 

- roční členský udržovací poplatek děti do 16-ti let 1 000 Kč 

Vyloučení z klubu 

Dle Stanov GCBBR může být rozhodnutím správní rady GCBBR vyloučen člen, který poruší Stanovy 
nebo předpisy a pokyny orgánů GCBBR nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči klubu. 
Vyloučení předchází písemné upozornění, které je zasláno členovi klubu spolu s uvedením důvodů 
pro možné vyloučení z GCBBR. Pokud člen neprodleně neodstraní uvedené důvody, může být 
rozhodnuto o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí 
lhůty 14 dnů od odeslání rozhodnutí členovi GCBBR. 

Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence GCBBR a současně i z příslušné evidence 
GCBBR vedené u České golfové federace. Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či 
jiné vyrovnání. Případné finanční závazky člena vůči GCBBR zůstávají ukončením členství nedotčené. 

Ostatní 

Povinností člena je nahlásit klubu změny jména, kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonního 
čísla, ztrátu karty ČGF. Příspěvek za mimořádné vystavení nové členské karty ČGF je 200 Kč. 

Klubové výhody 

a) celoživotní řádné členství 

Klub garantuje členům do roku 2025 tyto výhody: 

- Možnost zakoupení ročního hracího fee (hra na hřišti Black Bridge bez omezení) za cenu výše 

uvedeného ročního členského hracího poplatku 

- Sleva 15 % na placenou hru na hřišti Black Bridge 

- Sleva 50 % na drivingové míče 

- Sleva 25 % na buggy, pronájem skříňky a půjčovné 

- Sleva 20 % na tréninkovou hodinu se smluvním PGA PRO trenérem nebo cvičitelem klubu 

- Sleva 15 % na občerstvení na driving range 

- Možnost 8x za rok zaplatit fee na 18 jamek pro spoluhráče ve flightu za jednotnou cenu 1 000 Kč 

- Bezplatná účast na mistrovství klubu v jamkové hře 

- Golfové pojištění člena klubu na našem hřišti 

- Registrace u České golfové federace 

 



b) základní roční členství 

- Sleva 15 % na hru na hřišti Black Bridge 

- Bezplatná účast na mistrovství klubu ve hře na rány a v jamkové hře. 

- Golfové pojištění člena klubu na našem hřišti. 

- Registrace u České golfové federace 

 

 

V Praze dne 24. 8. 2020                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                                        Prezident klubu Ing. Pavel Švehla 


