Výhody pro členy Svazu českých potápěčů
členství se prokáže členskou známkou, kterou obdržíte za členský příspěvek,
instruktoři prokazují své členství platnou instruktorskou kartou do data expirace

Svaz českých potápěčů zajišťuje:














-

-

státní dotace jednotlivým klubům Svazu
finance na pořádání soutěží a závodů
technickou podporu (zapůjčením kompresorů, plnící stanice)
slevu na plnění potápěčských lahví v klubech:
Hastrman - Mladá Boleslav - 6 Kč / l
Subaquaclub Delfín Tábor - v přijatelném množství - bezplatně
Potápěčský klub Kraken Litoměřice - 6 Kč / l
Klub sportovních potápěčů C21 - Hradec Králové , VS Holetín - 6 Kč / l
realizaci žádostí o příspěvky na činnost klubů
úrazové pojištění členů
osvobození od poplatků za hudební produkci (OSA)
podporu při zvyšování kvalifikací CMAS
provoz a údržbu výcvikového střediska Barbora (Oldřichov u Duchcova)
realizaci potápěčských projektů (např. podvodní pozorovatelna, kesony, výcvikové
plošiny …)
ve výcvikovém středisku Holetín ponory zdarma
slevu na služby ve výcvikovém středisku Barbora (ubytování, vstup, plnění lahví)
SLEVA na výcvikovém středisku BARBORA:
Nový člen, který si u správce výcvikového střediska Barbora uhradí členský příspěvek
do Svazu českých potápěčů získá první den ubytování za cenu 50,- Kč a každý
následující den ubytování za cenu 190,- Kč (na místo 210,- Kč)
Výše členských svazových příspěvků:
Člen výdělečně činný 250,- Kč
Člen nevýdělečně činný (děti, studenti denního studia do 26 let, ženy na mateřské d.,
důchodci) 100,- Kč
Po zaplacení příspěvků dostane „členskou známku", kterou může použít k vylepení
na kvalifikační kartu či do potápěčského deníku a využít tak slevy pro členy Svazu
českých potápěčů.
Člen, který se prokáže „členskou známkou“ (uhrazené členské příspěvky na daný
rok), obdrží slevu na plnění potápěčských lahví, uhradí 5,- Kč za 1 l vodního objemu
(na místo 8,- Kč)
Člen, který se prokáže „členskou známkou“ (uhrazené členské příspěvky na daný
rok), obdrží slevu na vstupném, uhradí 50,- Kč za den (na místo 60,- Kč)
Člen, který se prokáže „členskou známkou“ (uhrazené členské příspěvky na daný
rok), obdrží slevu na ubytování, uhradí 190,- Kč za den (na místo 210,- Kč)

