Z naravo k boljšemu človeku!
Članarina za leto 2017/18
Začelo se je novo taborniško leto in s tem novo obdobje zabave, učenja, preživljanja prostega časa v naravi in druženja s
prijatelji. Vabimo vas torej, da se tudi letos udeležite naših sestankov in akcij ter z nami doživite kaj novega in razburljivega.
Pogoj za udeležbo pa je, kot vsako leto do sedaj, plačana članarina. Le-ta znaša letos 60 € na člana za tekoče šolsko leto.
Če je celotno plačilo opravljeno do 8.12.2017, vam priznamo 10 € popusta in članarina tako znaša 50 €. Znesek je odvisen
od pavšalnega stroška, ki ga ima rod na člana, ta pa ni vezan na dolžino trajanja dejanskega članstva (obiskovanje srečanj
in akcij).
Prvi obrok (ali seveda cela članarina) mora biti poravnan do 5.11.2016. Za obisk akcij in tedenskih srečanj je pogoj plačana
vsaj polovica članarine. Rok začne teči s prejemom tega obvestila. Zaradi neplačane članarine smo v skladu s statutom
društva (samo člani se lahko udeležujejo naših dejavnosti) dolžni odkloniti udeležbo nečlanov na akcijah.
Zelo lepo se zahvaljujemo staršem, ki so del ali pa polni znesek članarine poravnali še pred prejemom tega dopisa.
Članarino nakažite na:
• Društvo tabornikov Rod Samorastniki, Polje 12, 1260 Ljubljana – Polje
•

TRR (Banka Koper): SI56 1010 0005 2311 513

•

SEPA koda: OTHR

•

Namen: Članarina - ime in priimek člana/članov (primer: Članarina - Janez Novak)

OPOZORILO: pri plačevanju aktivnosti obvezno napišite NAMEN plačila! Sklicev ne potrebujete.
Priporočamo, da si na naši spletni strani (www.samorastniki.org) v kategoriji “Za starše” preberete “Pogosta vprašanja” in
redno sledite informacijam o dejavnostih rodu. Tam najdete tudi polne kontaktne podatke vodstva in rodu.
Člani s plačano članarino se lahko udeležujejo tedenskih sestankov, izletov, zimovanja in letnega taborjenja ter drugih
akcij Rodu Samorastniki in Zveze tabornikov Slovenije, kjer program in vodenje omogočajo naši vodniki prostovoljci. Brez
poravnane članarine se vaš otrok aktivnosti v okviru društva ne more udeleževati.
Kaj vse članarina društva Rod Samorastniki vključuje?
• Del članarine odvedemo tudi na Zvezo tabornikov Slovenije (ZTS), ki poleg članstva v ZTS zagotavlja tudi članstvo v
Svetovnem združenju skavtskih gibanj (WOSM). Člani, ki bodo pravočasno poravnali članarino, prejmejo tudi mesečno
revijo Tabor na dom.
•

S plačano članarino vsak član na taborjenju prejme letno rodovo majico, novi člani in tisti, ki menjajo starostno
skupino, pa tudi rutico in našitek ob vstopu. Ob osvojitvi novih znanj in veščin otroci dobijo značke in našitke, ki jih
potem nosijo na kroju, taborniški uniformi.

•

Prav tako je članarina namenjena stroškom pisarniškega materiala, tiskanju dopisov, bančnim stroškom in stroškom
računovodskega servisa. S članarino tudi delno vzdržujemo opremo in prostore v katerih potekajo sestanki in
programsko opremo zanje.

•

Iz članarine delno financiramo tudi izobraževanje novih mladih prostovoljcev, ki kasneje postanejo vodniki vodov ter
ostala izobraževanja (inštruktorski, specialistični tečaji).

Pozivam vas, da poravnate članarino društva do navedenega datuma, kajti le tako je lahko naše delo nemoteno in sploh
omogočeno.
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