
REGISTRACE 2019 

informace pro rodiče členů našeho střediska 

 

Vážení a milí rodiče, 

každoročně vybíráme členské příspěvky, které zajišťují chod našeho střediska a          

jeho oddílů, část z nich odvádíme Junáku - českému skautu - naší skautské             

organizaci. Díky členským příspěvkům můžeme financovat provoz kluboven,        

nakupovat kancelářské potřeby, a v neposlední řadě zlepšovat zázemí pro          

skautskou činnost našich dětí. V současné době zažíváme maratón oprav,          

rekonstrukcí, demolic, a věříme, že nás brzy čeká i maratón zahájení stavebních            

prací na nové budově. Probíhá velké stěhování… to vše něco stojí a bude stát, a jak                

jistě tušíte, jde a půjde o velké peníze. Abychom při tom všem utáhli provoz celého               

střediska a kvalita naší činnosti zůstala zachována, zvýšili jsme v loňském roce            

členské příspěvky o 150,- Kč/člena. Stále však nabízíme finanční úlevy pro           

vícečetné skautské rodiny, či děti z rodin, které se ocitly v hmotné nouzi. Nově              

naopak nabízíme možnost přispět i více, než je požadovaný základní členský           

příspěvek - nabízíme Vám registrovat své dítě v reg. kategorii “SRDCAŘ”, a            

podpořit tak ještě více naše velké plány. Pro ty, kteří mají možnost a rádi by               

našemu středisku finančně pomohli ještě vyšší částkou, než umožňují členské          

příspěvky, uvádíme číslo účtu střediska Srdíčko Třebíč, kam lze zaslat částku v            

libovolné výši (nabízíme možnost sepsání Darovací smlouvy pro následný odpis z           

daní).  

Děkujeme za zachování Vaší přízně i v roce 2019 a Vaši nejen finanční podporu. 

 

vedení střediska Srdíčko Třebíč 

Tereza Čapková a Pavla Švaříčková 

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2019: 

● se platí za kalendářní rok 

● se platí naráz bez možnosti rozdělení do dvou splátek, jak tomu bývalo            

v předešlých letech 

● zahrnuje časopis  

● nezahrnuje členské karty (24,-), nezahrnuje STS (200,-) 

● každý člen střediska Srdíčko Třebíč může být registrován pouze v jedné z níže             

uvedených registračních kategorií 

● tyto informace neplatí pro družinu v Náměšti 

  

  

 



 

REGISTRAČNÍ 

KATEGORIE 

VÝŠE 

PŘÍSPĚVKU 
PRO KOHO JE URČENA? 

“ZÁKLAD” 750,- 

Platí všichni členové, kteří nemají nárok na       

sníženou registraci v jiné registrační kategorii      

nebo nechtějí tohoto nároku využít 

“SOUROZENECKÁ 

SLEVA PRO DĚTI DO 

18 LET” 

650,- 

Každý třetí a další sourozenec registrovaný      

ve středisku 614.01 Srdíčko Třebíč (nezáleží      

na tom, ve kterém oddíle je který sourozenec        

členem) 

“MIMISKAUT” 320,- Děti ve věku 0 - 4 let včetně 

“HMOTNÁ NOUZE” 320,- 

Děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které      

odevzdají společně s členským příspěvkem     

kopii aktuálního (tj. z ledna 2018) potvrzení      

o hmotné nouzi 

“VŮDCOVSKÝ 

BENEFIT” 
320,- 

Vůdce oddílu či zástupce vůdce oddílu, který       

má VZ a zároveň tuto funkci aktivně       

vykonává, nebo vůdce střediska či zástupce      

vůdce střediska, který má VZ a zároveň tuto        

funkci aktivně vykonává 

“SVOJSÍKŮV ODDÍL” 0,- Pro členy Svojsíkova oddílu 

“SRDCAŘ” 1000,- 
Chcete finančně podpořit naše středisko?     

Zvolte si registrační kategorii “SRDCAŘ”! 

Členské příspěvky lze platit hotově vůdci daného oddílu či převodem na účet střediska -              

vždy je nutné uvést variabilní symbol a v poznámce název reg. kategorii +             

jméno člena, za kterého je placeno (např. srdcař - Karel Malena). 

Bankovní spojení:  2100460169/2010 

Variabilní symboly oddílů pro registraci 2019: 

20190111 1. dívčí oddíl Jednička 

20190112 1. chlapecký oddíl Jednička 

20190113 1. klub OS 

20190121 2. roj světlušek 

20190122 2. smečka vlčat 

20190123 2. oddíl skautek 

20190124 2. oddíl skautů 

20190131 3. oddíl Zvonečci 

20190171 7. roj Sasanky 

20190172 7. smečka Jezevci 

20190141 41. klub OS Horáci 

Chcete-li nám poskytnout finančního dar a máte zájem o sepsání Darovací smlouvy,            

prosíme, kontaktujte nás na e-mailu junak.srdicko@skaut.cz nebo na tel. 739 563 274. 

DĚKUJEME. 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 

● členský příspěvek je nutné uhradit do termínu stanoveného vůdcem daného oddílu,           

nejpozději však do 13. 1. 2019 

● finanční dary na účet střediska Srdíčko Třebíč jsou termínově neomezeny 

mailto:junak.srdicko@skaut.cz

