Jméno:

Reg. číslo:

Členský příspěvek (Registrace) – školní rok 2018/2019
Členský příspěvek bude v letošním školním roce 2018/2019 činit stejně jako loni
1200Kč. Je potřeba jej zaplatit do 30. 11. 2018.
V rámci registrace má každý člen Junáka zdarma nárok na zasílání skautských
časopisů. Vlčatům je zasílán časopis Světýlko, skautům časopis Skaut-Junák. Oba
vycházejí každé dva měsíce a klukům přijdou poštou přímo domů do schránky.
Pokud o zasílání časopisu nebudete mít zájem, sníží se registrační poplatek na
1160Kč. Své rozhodnutí o tom, zda chcete či nechcete zasílat časopisy, nám sdělte
prostřednictvím návratky, kterou odevzdejte nejpozději s platbou registrace.
Stejně jako minulý rok jsme se rozhodli cenově zvýhodnit ty, kteří mají u nás v oddíle
dva a více sourozenců. Druhý a každý další sourozenec zaplatí za členský
příspěvek 800Kč.
Jak registraci zaplatit:
▪ osobně na kterékoliv schůzce (na požádání vám vystavíme doklad)
▪ bezhotovostní platbou na střediskový účet (proběhla změna oproti roku 2017)
o číslo účtu: 2801285551 / 2010
o do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte, členské příspěvky 2019
o jako variabilní symbol použijte registrační číslo člena, které najdete v horní části
papíru, nebo na internetu v profilu člena
Platby na účet můžete spojovat (je to pro naši účetní i jednodušší), stačí když ve zprávě pro
příjemce uvedete úplné informace ke každé platbě. Naráz tedy můžete provést platbu za více
sourozenců, nebo např. platbu členského příspěvku a vícedenní akce, pokud vše ve zprávě pro
příjemce popíšete.
V případě, že byste chtěli nějakým způsobem našemu oddílu pomoci, uvítáme veškerou materiální
či finanční podporu. V případě podpory firmou nabízíme umístění loga firmy včetně odkazu na její
webové stránky na našich internetových stránkách, případně nástěnce. Rádi Vám též vystavíme
potvrzení o sponzorství pro snížení základu daně.
Víme, že částka za registraci není malá. Proto se na nás neváhejte v případě jakýchkoli finančních
problémů obrátit. Stejně tak nás kontaktujte v případě jakýchkoliv dotazů.
Jan Bareš – vedoucí oddílu (tel.: 777 567 742, email: panteri@skaut.cz)

NÁVRATKA - odevzdejte prosím nejpozději do 30.11.2018
Jméno:
 Platba hotově
 S časopisem (zaplatím 1200Kč)
Podpis rodičů:

 Platba převodem na účet
 Bez časopisu (zaplatím 1160Kč)

