
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrace 2014 

 
Vážení rodiče, 

 

           Junák má od února 2010 zavedený tzv. spolkový časopis, na který má nárok každý člen po zaplacení 

registračního poplatku. Podle věkové kategorie člena je možné vybrat k odběru nejvhodnější variantu tohoto 

časopisu (uvedené odkazy vedou na náhledy čísel): 

 

 Světýlko (6-10 let, světlušky a vlčata), 5x ročně, 24 stran (175 x 240 mm) + 4 strany kartonové přílohy 

+ obálka  

 Skaut (11-15 let, skauti a skautky), 5x ročně, 24 stran (175 x 240 mm) + obálka 

 Roverský kmen (16-24 let, roveři a rangers), 5x ročně, 48 stran (175 x 240 mm) + obálka  

 

Uvedené věkové kategorie považujte za orientační, rozhodující samozřejmě bude, do kterého typu 

oddílu Vaše dítě chodí.  

 

V případě, že více Vašich dětí je členem Junáka a patří do stejné kategorie, bude existovat možnost 

odběr "přebytečných" časopisu zrušit a ušetřit tak z registračního poplatku jednoho člena 40,- Kč. Možnost 

zrušit odběr budete mít i v případě, že se domluvíte s vedoucím oddílu, které Vaše dítě navštěvuje - zde záleží 

na tom, zda a jak budou tyto časopisy v činnosti konkrétního oddílu využívány. 

 

          Do 20. ledna 2014 potřebujeme shromáždit Vaše souhlasy s tím, že se Vaše dítě bude pro rok 2014 

registrovat, a potřebné registrační údaje. Lhůta pro úhradu registračního poplatku je do 30. ledna 2014. 

V případě, že budete potřebovat uhradit registrační poplatek déle než ve stanoveném termínu, je třeba si 

s vedoucím oddílu dohodnout inviduální termín platby.  

 

           Stanovené registrační poplatky pro rok 2014 jsou na člena 500,- Kč s časopisem / 460 Kč bez časopisu. 

V případě, že ve středisku jsou další sourozenci, další sourozenec platí 400,- Kč s časopisem/ 360,- Kč bez 

časopisu. 

 

           Úhradu registračního poplatku lze provést dvěma způsoby u vedoucího oddílu hotově či převodem na 

účet střediska 2000455004/2010. V případě platby na účet Vás poprosíme, abyste do zprávy pro příjemce 

uvedli příjmení a jméno dítěte, pokud budete hradit za více členů uvést jména všech.   

 

Dekujeme za Vaše pochopení a spolupráci. 

                       

                                                                                S pozdravem           Jiří Dušánek  

                                                                                                             vedoucí střediska   
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