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ČLENSKÉ POPLATKY A ČLENSKÉ 

VÝHODY PRO ROK 2020 
 

PŘEHLED ČLENSKÝCH VÝHOD A BENEFITŮ:  

Kdo je Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz a co poskytuje svým členům? 

• Více než 26let historie a zkušeností 

• Jedinečné postavení na trhu z pohledu udávání trendů, nových soutěží, pravidel 

• Členství v mezinárodní federaci FISAF International 

• návaznost soutěží na mezinárodní úroveň 

• unikátní možnost výkonnostního růstu závodníků od III. VT až po finalisty ME a MS 

• unikátní možnost účasti závodníků na MS, ME a mezinárodních pohárových 
soutěžích – účast se řídí Nominačními pravidly pro rok 2019, které tvoří přílohu č. 1 
tohoto dokumentu. 

• kompletní informační a manažerský servis ze strany kanceláře FISAF.cz 

• komplexní školení pro trenéry 

• školení pro nejrůznější skupiny, s různým zaměřením a na všech úrovních. 

• sportovní vybavení reprezentace 

• finanční podpora reprezentace 

• možnost využití loga FISAF.CZ jako partnera klubu 

• využití výhod vyplývajících ze smlouvy ČUS se společnostmi OSA a úrazového pojištění? 
• využití výhod vyplývajících z členské karty ALIVE 

• využití členských slev při nákupu zboží od společnosti NIKE 

 PŘEHLED ČLENSKÝCH POPLATKŮ:  

Poplatky za členství  
Typ členství Částka 

Klubové členství - všechny soutěže FISAF.cz                                2 500 Kč  

Klubové členství - soutěže III.VT, ATS, ČSH, SAMC                                    500 Kč  

Klubové členství - Děti na startu                                    500 Kč  

Individuální člen - bez klubové příslušnosti (věk 18+)                                    500 Kč  

  

Poplatky za členy registrovaného klubu  
Věk Částka 

Závodník - do 16ti let                                    300 Kč  

Závodník - 17 a více let                                    400 Kč  

Člen ve středisku Děti na startu                                    100 Kč  
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1. Jiné poplatky může členům stanovit Výkonný výbor pouze předpisem, který může podle 

stanov sám vydat. 

 

 

Mgr. Jana Havrdová 

Prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz 


