
Pokyny pro registraci 2018 – oddíl Poutníci Čechovice 

Členské poplatky jsou vybírány vždy v lednu a platí je všichni členové Junáka. Výše členského 

poplatku se odvíjí od dobrovolné volby odebírání spolkového časopisu. Určité části poplatku 

tvoří odvody pro vyšší organizační jednotky (ústředí, kraj, okres), svůj díl si volí také oddíly. 

Komu se platí registrační poplatky? 

Poplatek vybírají oddíly našeho střediska Ladislava Ruska a středisko poté odvody pro vyšší 

jednotky poukáže na účet okresu. Jednotlivé části poplatku se tak dostanou příslušným 

jednotkám až po ústředí. 

Jak lze uhradit registrační poplatek? 

Vybíráním poplatku jsou pověřeni rádcové družin, kterým lze předat hotovost. Můžete si 

vyžádat doklad o zaplacení, který vám rádce poté doručí. Lze platit také vedoucímu oddílu 

Jiřímu Dvořákovi, poslední možností je převod poplatku na transparentní účet střediska. 

Jaké jsou pokyny pro platbu na transparentní účet střediska?  

Číslo účtu střediska pro placení poplatku je 2100774950/2010. Variabilní symbol: 002  

Pro identifikaci platby využijeme jméno majitele účtu a dále prosíme o vyplnění zprávy pro 

příjemce ve tvaru  iniciály člena (pouze začáteční písmena jména a příjmení) a „oddíl 

Čechovice“  

např:  JN oddíl Čechovice 

V případě platby za více členů vepište daný počet iniciál např:  JN AN ON oddíl Čechovice 

Nepište do zprávy celé jméno dítěte. Jméno majitele účtu a iniciály nám postačí k jasné 

identifikaci plátce a člena. 

Jaká je výše registračního poplatku? 

Registrační poplatek bez spolkového časopisu: 300,- 

Registrační poplatek se spolkovým časopisem: 340,- 

Do kdy zaplatit? 

Rádcové mají pokyn vybrat registrační poplatky do 21. ledna. V případě platby na účet 

zadejte platbu do 18. ledna. 

Jaký časopis bude dítě dostávat, zaplatíte-li poplatek s časopisem? 

Vlčatům a světluškám je určen časopis Světýlko, skauti a skautky dostávají časopis Skaut a 

Roveři a Rangers dostávají Roverský kmen. Na přání je možné přiřadit jiný časopis než pro 

danou věkovou kategorii, například staršímu vlčeti objednat časopis Skaut. O tomto však 

musíte informovat rádce nebo vedoucího. Časopisy jsou k v elektronické verzi dostupné na 

http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/casopisy 

Jak postupovat v případě nejasností, potíží s platbou či v případě dotazů? 

Kontaktujte vedoucího oddílu Jiřího Dvořáka, dvorakjiri@centrum.cz, tel.:731065839 

http://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/casopisy

