
 

 
 

                             
 

 
 
 



 

 

Registrační (roční) poplatek za členství za rok 2020  

Člen (1 osoba) 300,- Kč 

 

Registrační poplatek se po řádném uhrazení již nevrací. 

Za registrační kartičku se nehradí již žádný další finanční poplatek.  

Registrační kartičku obdrží pouze člen po uhrazení poplatku ve výši 300,- Kč. 

Všichni zaregistrovaní členi mají vstupné v kvalifikačních a finálových kolech MČR ČMF 

zdarma. 

      
SLEVY NA REGISTRAČNÍ (ROČNÍ) POPLATEK - VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA „B“ 

 
Soutěžící / tým, který bude na MČR ČMF ve výkonnostní třídě „B“ soutěžit prvním rokem, 

nemusí v kvalifikačním kole hradit registrační – členský poplatek přesto musí řádně vyplnit  

a zaslat přihlášku – registrace členů ČMTF.  

Po odeslání přihlášky registrace členů mu bude odesláno jeho ID (LOGIN), které poté 

použije do přihlášky jednotlivých soutěžních vystoupení.  

 
V kvalifikačních (postupových) kolech hradí začátečníci pouze startovné dle níže uvedené 

tabulky. V případě postupu do finálového kola MČR ČMF 2020 již se musí nečlen stát členem 

ČMTF a tím nadále hradí poplatky jako řádný člen včetně dodatečného uhrazení poplatku  

ve výši 300,- Kč/ osoba za členství v ČMTF. Postup z kvalifikačního do finálového kola MČR 

ČMF 2020 může nečlen ČMTF odmítnout a tím již nadále nic nehradí.  

 
Soutěžící / tým, který bude na MČR ČMF ve výkonnostní třídě „B“ soutěžit druhým či 

třetím rokem (po třetím roce soutěže na MČR ČMF soutěžící již hradí členský poplatek při 

samotné registraci v plné výši), může hradit v kvalifikačním kole pouze „základní“ registrační 

poplatek za členství ve výši 100,- Kč / osoba.  

Po odeslání řádně vyplněné a zaslané přihlášky – registrace členů ČMTF odešle následně 

vyplněné přihlášky jednotlivých soutěžních vystoupení.  

V kvalifikačních (postupových) kolech hradí soutěžící ještě kromě stokorunového poplatku 

za „základní“ členství v kvalifikačním kole ještě startovné dle níže uvedené tabulky.  

V případě postupu do finálového kola MČR ČMF 2020 již se soutěžící / tým musí stát 

řádným členem ČMTF a tím nadále hradí poplatky jako řádný člen včetně doplacení poplatku 

za členství v ČMTF ve výši 200,- Kč / osoba.  

Postup z kvalifikačního do finálového kola může „základní“ člen ČMTF odmítnout a tím již 

nadále nic nehradí. Ovšem v tomto případě se již uhrazený registrační poplatek za „základní“ 

členství ve výši 100,- Kč soutěžícímu nevrací.    

 
  



 

Startovné v každém kole při startu na MČR ČMF 2020 

Sólo  300,- Kč 

Duo 350,- Kč 

Trio 450,- Kč 

Miniformace, Velká formace, Formace classic 100,- Kč/ soutěžící 

Pochodové defilé   50,- Kč/ soutěžící 

 
 

Startovné pouze ve finále MČR ČMF 2020 

Rodičovský tým – Senior PLUS *  100,- Kč/ soutěžící 

 
*   Rodičovský tým soutěží po řádném přihlášení pouze ve finálovém kole MČR ČMF a 

hradí pouze startovné, nehradí registrační – členský poplatek. 

 
Odesláním vyplněné registrační a soutěžní přihlášky souhlasím pro Českou Mažoretkovou 

a Twirlingovou Federací se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů 

obsažených v registraci či v soutěžní přihlášce.  

Se všemi vyplněnými částmi registračního a soutěžního formuláře jsem byl/a seznámen/a, 

všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Na případné vyžádání 

vedením ČMTF doloží vedoucí podepsaný seznam soutěžících, kde je uvedena jako 

zastupující osoba. Dále souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů svých členů 

pořízených na soutěžích a akcích pořádaných Českou Mažoretkovou a Twirlingovou Federací.  

 

 
Jakékoli informace o registračních či startovních poplatcích můžete získat na telefonním 

číle: +420 603 301 736 (Dana Poštová). V případě, že Váš hovor nebude přijat, zašlete na 

uvedené číslo SMS, ozveme se v nejbližší možné době zpět.  

 
Termín ukončení registrací členů a přihlášek na soutěžní vystoupení MČR ČMF 2020  

je neděle 1. března 2020. 


