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Náborová akce OS DLV

„ Získej nového člena OS DLV“
Zaa každého získaného člena se obdrží finanční dar ve výši:
•
•

500,-Kč
Kč /po prvním roce členství nového člena /v případě získání člena ve věku do
30ti let se vyplácí bonus ve výši 100%/
500,-Kč
Kč /po třetím roce členství nového člena /již bez bonusu

Nový člen, který byl získán obdrží:
• Obdrží náborový balíček – brožuru s dokumenty OS, propagační materiály OS /tužka
apod./,
od./, souhrn výhod členství, slevový poukaz na pobyt v lázních /10% sleva na
pobyt dojednaných lázeňských pobytů, který uhradí OS/

Podmínky výplaty finančního daru:
• minimální rok členství v OS DLV nového i stávajícího člena až tříleté členství.
• finanční dar náleží při splnění podmínek
po
v bodě 1 členovi, který nového člena získal
Soutěže se nemohou zúčastnit volení uvolnění funkcionáři – zaměstnanci OS DLV (předseda
OS DLV,
LV, předsedové Oblastí OS DLV).
Evidence získaných členů konkrétním členem probíhá následovně:
• V případě, že stávající člen získá nového člena, uvede ZO OS na hlášence, díl IV., změny v
evidenci členů mimo údajů o novém členovi i jméno člena ZO OS, který ho získal. Hlášenky s
těmito údaji slouží jako podklad pro vlastní vyhodnocení náboru.
• Výplata finančního daru (bezúplatné plnění) bude zasílána na účty ZO OS a bude prováděna
prov
vždy jednou za uplynulé čtvrtletní období a to do konce následujícího čtvrtletí po vzniku
nároku. ZO OS následně vyplatí odměny členům, kteří nové členy získali. Zároveň bude ZO OS
zaslán přehled členů, kterým odměna náleží.
• Zároveň upozorňujeme, že pokud člen získá v průběhu kalendářního roku finanční dary
(bezúplatná příjmy od jednoho plátce), které ve svém souhrnu dosáhnou částky vyšší než

15.000 Kč, je povinen podat daňové přiznání k dani příjmu fyzických osob místně
příslušnému správci daně, a to do 31. 3. následujícího roku s tím, že je třeba zahrnout do
ostatních příjmů (§10, písm. n, zákona číslo 586/1992 Sb., o dani z příjmu v platném znění)
částku přesahující uvedenou částku.

