
 

 

Vážení rodiče,  

dostává se Vám do rukou další dopis k registraci na rok 2019.  

1. Co je členský příspěvek, z čeho se skládá a k čemu slouží?   

Členský příspěvek, označovaný běžně jako „registrace“ podle procesu, ke kterému se váže, je pravidelný 

každoroční poplatek, jehož zaplacením je Vaše dítě členem Junáka na příslušný rok.  

Členské 
příspěvky vyšším 
organizačním 
jednotkám 
Junáka a ústředí.  

Hrazení mezd pracovníků ústředí Junáka, hrazení příspěvků za členství Junáka v 
mezinárodních skautských organizacích a možnost čerpání jejich metodických 
podkladů a jiné podpory, tvorba účelových fondů (Fond nemovitostí, fond 
spolkového časopisu), spolufinancování projektů, úrazové pojištění pro všechny 
účastníky na všech akcích Junáka, vytváření dlouhodobé rezervy  

295 Kč  

Skautské 
časopisy  

5 x ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský časopis  40 Kč  

Příspěvek 
středisku  

Z této částky je hrazeno: běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v 
klubovně, vlastní akce střediska), provozní náklady střediska, nákup vybavení a 
materiálu.  

165 Kč  

Celková výše členského příspěvku v našem středisku pro rok 2019 činí: 500 Kč 

  

Volitelně lze s registrací přiobjednat:   

Skautská karta Průkazka s fotografií, která dokládá věk člena a může posloužit např. na výpravách 
pro slevy jízdného, vstupné. Pro děti do 15 let je platná 3 roky, pro studenty od 
15-i let vždy 1 rok. Využijí je určitě vedoucí družin, jejich děti jsou ve věku 10 - 15 
let. Stačí nechat dítě na schůzce vyfotit. 

24 Kč 

 

2. Registrace nováčků  

Noví členové, kteří přichází v termínu září – prosinec platí po zkušební době (její délka je individuální po domluvě s 

vedoucím příslušného oddílu) plnou výši registrace přímo na následující rok ve výši 500 Kč. Mohou tak teoreticky 

za cenu jedné registrace být členy střediska až 16 měsíců (např. září 2018 – prosinec 2019). Toto je nejčastější 

termín, kdy přichází nováčci do oddílů. Zároveň je to z hlediska zapojení do oddílové činnosti termín nejvhodnější, 

proto jej i finančně podporujeme. 

3. Termín platby registrace   

Členské příspěvky uhraďte prosím nejpozději do 31. ledna 2019 zasláním na náš bankovní účet vedený u Fio 

banky 2000789389/2010, jako variabilní symbol použijte datum narození člena pve tvaru rok - měsíc - den, např. 

20001231 a do poznámky uveďte jméno člena. V případě, že potřebujete potvrzení o zaplacení, vydáme Vám jej 

na vyžádání. 
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4. Kontrola údajů o členech   

Pokud jsme od Vás dosud nedostali vyplněnou přihlášku nováčků do oddílu, najdete formulář v mailu spolu s 

tímto dopisem. Prosíme o její vyplnění a rychlé navrácení vedoucímu družiny. Pokud od Vás došlo k nějaké změně 

(kontaktní údaje, bydliště, zdravotní pojišťovna dítěte atp.), nezapomeňte prosím uvědomit vedoucího družiny, či 

napsat na náš mail: skaut.mistek@gmail.com. 

5. Další nabídky plynoucí ze členství  

Jako členové skautského hnutí máme možnost využívat výhod z různých oblastí. Jde např. o skautskou energii, 

slevy na cestovním připojištění pro mladé do 30 let. Ceny skautské energie najdete ve všech srovnávačích. 

Případným zájemcům ráda poskytnu bližší informace. 

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se společné akce i v příštím roce. 

S pozdravem 

 

Markéta Šuchová 

zástupce vedoucího střediska 

tel.: 721 763 636, mail: marketas@gmail.com 

 

 


