Objednávka skautského kroje
Plánujeme udělat hromadný nákup ve skautské prodejně Jun-shop (www.junshop.cz), kde máme jako oddíl možnost
uplatnit slevu. Níže máte možnost objednat vašemu synovi kroj a doplňky, zatrhnutím vybraného zboží. Objednávku
odevzdejte do 30. 4. na schůzce některému z vedoucích, nebo zašlete naskenovanou/popsanou na mail panteri@skaut.cz.
Výslednou cenu vám po sečtení objednávek zašleme emailem. Zaplatit pak můžete hotově vedoucím na schůzkách.
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položka
Skautský kroj

poznámka (vybraný typ a velikost zakroužkujte)

předběžná cena

dětské: vel. 110, 116, 122, 128, 134, 140

499 Kč

dětské: vel. 146, 152, 158, 164, 170
pánské: vel. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
pánské s krátkým rukávem: vel. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53

549 Kč
590 Kč
560 Kč

Nášivka WOSM
Nášivka Czech Republic
Nášivka Brno
Oddílová nášivka
Turbánek k šátku
Šňůrka
Nášivka 35

29 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
25 Kč
8 Kč
zdarma

Kromě skautského kroje a doplňků si můžete objednat další vámi vybrané zboží z nabídky junshopu:
□

_______________________________________________________________________________
Jméno člena: ______________________________

Podpis: _________________________
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Skautský kroj - vlčata
Skautský kroj je slavnostní oblečení nás skautů. V našem oddíle jej používáme především na táboře. Kromě toho v něm jezdíme na některé výpravy,
použití najde na různých skautských závodech apod. Není bezpodmínečně nutné ho mít, ale budeme rádi, když si ho kluci pořídí. Skautský kroj se
skládá z košile a doplňků a nášivek. Které by na kroji neměly chybět, ukazuje následující obrázek:
Žlutý šátek vlčat dostane zdarma od
vedoucích ten, kdo dokončí „Nováčka“

Slibový odznak není třeba objednávat. Dostane ho každý,
kdo splní „Nováčka“ a složí na táboře slib
Žlutá šňůrka je dobrovolný doplněk. Pokud bys o ni

Turbánek – možno objednat

měl zájem, je možnost ji objednat
Domovenka BRNO – nutno objednat

Znak WOSM je znak
mezinárodní skautské chlapecké
organizace - objednat

Číslo oddílu 35 dostane zdarma
každý, kdo si pořídí kroj

Nášivka mezinárodní
domovenky Czech

Znak oddílu Panteři si zakoupíš u

Republic - objednat

vedoucích za 50kč
Nášivku tvé družiny dostaneš od
vedoucích na dobu, kdy budeš

Stupeň zdatnosti – po splnění jednoho stupně stezky
dostaneš zdarma od vedoucích

členem dané družiny
Nášivku rádce/podrádce dostaneš od
vedoucích na dobu dané funkce

Skautský kroj - skauti
Skautský kroj je slavnostní oblečení nás skautů. V našem oddíle jej používáme především na táboře. Kromě toho v něm jezdíme na některé výpravy,
použití najde na různých skautských závodech apod. Není bezpodmínečně nutné ho mít, ale budeme rádi, když si ho kluci pořídí. Skautský kroj se
skládá z košile a doplňků a nášivek. Které by na kroji neměly chybět, ukazuje následující obrázek:
Hnědý šátek skautů dostane zdarma od

Slibový odznak není třeba objednávat. Dostane ho každý,

vedoucích ten, kdo dokončí „Nováčka“

kdo splní „Nováčka“ a složí na táboře slib

Turbánek – možno objednat

Zelená šňůrka je dobrovolný doplněk. Pokud bys o
ni měl zájem, je možnost ji objednat

Znak WOSM je znak mezinárodní
skautské chlapecké organizace -

Domovenka BRNO – nutno objednat

objednat

Číslo oddílu 35 dostane zdarma
každý, kdo si pořídí kroj

Výzvy – v případě splnění
výzvy dostaneš nášivku
zdarma od vedoucích

Znak oddílu Panteři si zakoupíš u
vedoucích za 50kč

Nášivka mezinárodní
domovenky Czech

Nášivku tvé družiny dostaneš od

Republic - objednat

vedoucích na dobu, kdy budeš
členem dané družiny

Krystaly – po splnění jednoho stupně
stezky dostaneš zdarma od vedoucích

Lipové lístky – dostávají všichni skauti, kteří mají
složený slib – podle let strávených v oddíle

Nášivku rádce/podrádce dostaneš od
vedoucích na dobu dané funkce

