
 
Vnitřní předpis č. 1  

 

Členství  

v GOLF CLUBU STEP z.s. 

 

 
I. 

Úvodní ustanovení 

Členství v GOLF CLUB STEP z.s. (dále jen „GCS“) vzniká za podmínek uvedených ve stanovách GCS. 

Stanovy jsou k nahlédnutí v sídle spolku. 

 

Pro účely činnosti GCS jsou za členy GCS považování všichni členové GCS, tzn. jak ti, kteří jsou 

registrovaní u České golfové federace, tak ti, kteří u České golfové federace registrovaní nejsou. 

 

Členům GCS jsou poskytovány členské výhody stanovené ve vnitřním předpise č. 3 – Výhody členů 

GOLF CLUB STEP z.s., a to v závislosti na druhu jejich členství. 

 

 

II. 

Druhy členství 

GCS nabízí roční členství (které je možné registrovat jako domovské či nedomovské), a to na základě 

žádosti zájemce. Roční členství je registrováno u České golfové federace, není-li níže uvedeno jinak. 

Uvedené výhody se nesčítají a vždy má přednost členství, na které vznikl dřívější nárok. 

 

 ROČNÍ ČLENSTVÍ 

Roční členství je členstvím limitovaným na období jednoho kalendářního roku, na které vzniká nárok po 

zaplacení příslušných příspěvků uvedených ve Vnitřním předpise č. 2. Roční členství má čtyři kategorie a 

tři typy. Člen si vybírá z příslušné kategorie a typu členství. 

 

Kategorie:  

1. Roční dospělé členství je určeno pro osoby od 18 do 65 let včetně; 

2. Roční studentské členství je určeno pro studenty od 15 do 26 let včetně; podmínkou pro udělení 

ročního studentského členství je předložení originálu potvrzení o studiu na příslušný kalendářní, resp. 

školní rok; 

3. Roční dětské členství je určeno pro děti do 14 let včetně; 

4. Roční seniorské členství je určeno pro osoby starší 65 let.  

 

Typy:  

1. Birdie zahrnuje registraci u České golfové federace, 1x volný vstup do Golf Indooru Step a 

2 hodiny hry na simulátoru aboutGolf. Po vyčerpání volných hodin a vstupu zahrnuje 30% slevu 

na hru na golfovém simulátoru a vstupném. 

2. Eagle zahrnuje registraci u České golfové federace, 50% slevu na vstup do Golf Indooru Step, 

5 hodin hry na simulátoru aboutGolf a po vyčerpání těchto hodin 30% slevu na hru na tomto 

simulátoru. 

3. Albatross zahrnuje registraci u České golfové federace, volný vstup do Golf Indooru Step, 

15 hodin hry na simulátoru aboutGolf a po vyčerpání těchto hodin 30% slevu na hru na tomto 

simulátoru. 



 
 

 ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

Samostatným typem členství je čestné členství, které je udělováno osobám, jež se výrazně zasloužily o 

rozvoj GCS či k němu výrazně přispěly. Tyto osoby jsou navrhovány, schvalovány a odvolávány Správní 

radou. Čestný člen má stejná práva jako člen GCS, je však zproštěn příspěvkové povinnosti. 

 

Tento vnitřní předpis nahrazuje vnitřní předpis č. 1 ze dne 15. 7. 2019. 

  

V Praze dne 22. 9. 2022 

 

 …………………….. 

Ing. Luděk Ingala 

Prezident GCS 

 


