Členské příspěvky 2020
Informace k registraci

Junák – český skaut, středisko Psohlavci Hranice, z. s.
Tř. ČsA 184
753 01 Hranice
Web:skauti-hranice.cz
FB:facebook.com/skauti.hranice
Vedoucí střediska
Mgr. Petr Macháň
Tel.: 733 386 704
E-mail: petr.machan@skaut.cz
Číslo účtu:2600066360/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol:1111
Zpráva pro příjemce:jméno a příjmení registrované osoby
Termín zaplacení: do 31.12.2019

Vážení rodiče, bratři a sestry,
dostávají se k Vám informace k registraci na rok 2020. Jedná se o platbu každoročního
členského poplatku, jehož zaplacením je Vaše dítě (vy sami) členem Junáka na
příslušný rok.

Výše členských příspěvků na rok 2020
Středisková rada na svém jednání 11. listopadu 2019 stanovila pro své členy
následující výši členských příspěvků na rok 2020.

Současní členové
Členové do 18 let
Vedoucí do 18 let

Členové 18-26 let

benjamínci (Bobříci), světlušky, vlčata, skauti,
skautky, RS
podrádcové, rádcové, vedoucí oddílů a jejich
zástupci, oddíloví rádcové (mladí vedoucí
zaštiťující především schůzky a výpravy)
starší skauti a skautky, roveři a rangers, mladí
činovníci

900 Kč
200 Kč
200 Kč

Členové 26-60 let

oldskauti, rodiče, příznivci

350 Kč

Členové nad 60 let

oldskauti

0 Kč

Sourozenci do 18 let

sleva 300 Kč pro každého sourozence ve věku
do 18 let

600 Kč

Členové využívající Skautskou telefonní síť
K základní částce vašeho členského příspěvku přičtěte200 Kč za každou SIM kartu
připojenou do STS.

Sponzorská registrace - dobrovolně zvýšený členský příspěvek
Zdvořile žádáme všechny o sponzorský příspěvek na nákup jurty jako naší nové
klubovny. Pokud je to jen trochu možné, prosím přispějte. K základní částce vašeho
členského příspěvku můžete přidatlibovolnou částku
. Více o našem záměru na

skautskajurta.cz. Nyní máme našetřeno 40 % potřebné částky. Pokud nám chcete
přispět, ale nikoliv na skautskou jurtu, nabídneme vám další možnosti využití vašeho
sponzorského příspěvku (např. příspěvek na nové vytápění do klubovny). Všem
sponzorským příspěvkům nad 500 Kč vystavíme automaticky potvrzení o daru ke

snížení daňového základu při ročním zúčtování a uvedeme vás na „zdi díků“.
Děkujeme!

Registrace nováčků (děti do 18 let)
Noví členové, kteří přichází v termínu září–prosinec 2019 platí po zkušební době (její
délka je individuální po domluvě s vedoucím příslušného oddílu) plnou výši registrace
přímo na následující rok. Mohou tak teoreticky za cenu jedné registrace být členy
střediska až 16 měsíců (např. září 2019–prosinec 2020). 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. Rodinné slevy a ostatní změny
v ceně platí pro nováčky stejně jako pro současné členy.

Termín platby registrace
Členské příspěvky uhraďte prosím 
do 31. prosince 2019převodem na účet
střediska.

Číslo účtu:2600066360/2010(Fio banka)
Variabilní symbol:1111
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení registrované osoby
Prosím nepoužívejte poštovní složenky!
Budete-li potřebovat doklad o zaplacení, kontaktujte svého vedoucího oddílu.
Neplaťte prosím příspěvky na schůzkách, ani je neposílejte po dětech!

Z čeho se členský příspěvek skládá - jak jsou peníze využity
Členské příspěvky
vyšším
organizačním
jednotkám Junáka
a ústředí
Platba za skautské
časopisy

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, spolufinancování projektů,
úrazové pojištění pro všechny účastníky na všech
akcích Junáka, vytváření dlouhodobé rezervy
5 x ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský
časopis. Pokud o časopis nemáte zájem, zůstává
výše registrace stejná.

355 Kč

40 Kč

Karta je volitelná, pokud si kartu neobjednáte,
zůstává výše registrace stejná. (European Youth
Card)
Z této částky je hrazena běžná oddílová činnost
(každotýdenní schůzky v klubovně např.),
Příspěvek středisku provozní náklady střediska, nákup vybavení
a materiálu, zajištění chodu střediska při
neočekávaných situacích a výdajích.
Členská karta
Junáka EYCA

25 Kč

Zbylá část
členského
poplatku

Členská karta Junáka
Opět bude možné dětem pořídit členské karty Junáka. Jedná se o plastovou kartičku
s fotkou, jménem a věkem dítěte. Členské kartičky jsou zapojené do slevové sítě
Evropské karty mládeže (EYCA, www.eyca.cz). U starších dětí při dodání potvrzení
o studiu budou fungovat i jako standardní studentská karta (obdoba ISIC karty).
Kartička je tedy zvláště u starších dětí výhodná k uplatnění různých slev v rámci sítě
karet EYCA. U mladších by pak měla být většinou dopravců uznána jako doklad
prokazující věk dítěte a jeho nárok na zlevněné jízdné (dosud je potřeba karta
dopravce, nebo cestovní pas). Kartička je dobrovolná, její cena bude v případě zájmu
uhrazena z členského příspěvku.
V případě, že budete mít zájem o členskou kartu, je třeba sdělit tuto skutečnost do
konce prosince 2019 vedoucímu oddílu, respektive dodat mu portrétovou fotografii
dítěte v digitální podobě. Fotografii musí vedoucí následně uložit do Informačního
systému Junáka, odkud jsou čerpány údaje pro členskou kartu.
Technické parametry fotografie: formát JPEG, velikost 4,5 x 3,5 cm při 300 DPI (bude
se kontrolovat automaticky a u větších fotografií s nižším DPI se formát automaticky
změní na vyhovující).

Kontrola údajů o členech
Pokud jsme od Vás dosud nedostali vyplněnou přihlášku do oddílu, najdete ji na
skauti-hranice.cz/prihlaska. Prosím o její vyplnění a rychlé navrácení vedoucímu
oddílu. Pokud od Vás již přihlášku máme, nezapomeňte prosím uvědomit vedoucího
oddílu, došlo-li u Vás k
 nějaké změně(kontaktní údaje, bydliště, zdravotní pojišťovna
dítěte atp.)
Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na Vás a Vaše děti v příštím roce.
S pozdravem vedoucí střediska Petr Macháň (Piškot)

