Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vás tímto dopisem krátce seznámili s činností střediska Polárka Kroměříž,
jehož členem je i Vaše dcera či syn. Rovněž bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci v uplynulém
roce a požádali Vás o zaplacení členského příspěvku Vašeho dítěte na rok 2017.

Středisko Polárka Kroměříž
Středisko Polárka má ke konci roku 2016 125 členů. Naše středisko uspořádalo v roce 2016 letní
tábor, několik víkendových akcí a spoustu jednodenních výprav. Také jsme pořádali jarní tancovačku,
volejbalový turnaj a turnaj v ringu, floorblový turnaj, grilovačku a řadu dalších akcí. Naše hlídky
závodily v okresním kole Závodu vlčat a světlušek, kde hlídka vlčat vyhrála 1. místo a hlídka světlušek
2. místo. Následně nás reprezentovali v krajském kole.
Naši táborovou základnu v Radenicích jsme přes léto pronajímali a prostředky z tohoto pronájmu dále
investujeme do jejího vybavení. Letos jsme postavili novou kuchyň a pořídili nové tee - pee. Ke konci
roku jsme ještě od dobrovolných hasičů odkoupili vojenský stan (hangár). V roce 2017 budeme
vyrábět nové podsadové stany.
O plánovaných akcí pro rok 2017 Vás budeme během ledna podrobně informovat, ale již nyní bychom
Vás chtěli informovat o konání tábora v termínu od soboty 15. 7. 2017 do soboty 29. 7. 2017. Tábořit
budeme na našem střediskovém tábořišti u obce Radenice na Vysočině.
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Registrace 2017
S novým rokem Vás žádáme o zaplacení ročního členského příspěvku (registračního poplatku)
ve výši:
a) ve středisku registrovaný 1 člověk z rodiny: 600,- (100%)
b) 2 lidé: 540,- každý (90%)
c) 3 lidé: 450,- každý (75%)
d) 4 a více: 340,- každý (56%)
e) důchodci: 300,- (50%)
Pokud se Vaše dítě registruje ve středisku Polárka poprvé, prosíme připočtě ještě poplatek
30Kč/osobu za členskou kartu. Jedná se o takzvanou Evropskou kartu mládeže (European Youth
Card), která je nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé v Evropě.
Pokud je z jakéhokoliv důvodu zaplacení příspěvku v tuto chvíli problematické – kontaktujte prosím
vůdce oddílu, který se s Vámi pokusí najít společně řešení. Příspěvek pokrývá nutné náklady
související s činností oddíllů a také pojištění člena střediska. Snažíme se jej dlouhodobě udržet na co
nejnižší částce, aby byl zajištěn základní chod oddílů (např. pronájem kluboven, náklady na energie).
Součástí registrace je také skautský časopis, který bude doručován ve dvouměsíčních cyklech přímo
domů do poštovní schránky.
Pro zjednodušení výběru prosíme o zaslání rigstračního poplatku na účet střediska 2001046149/2010
Prosím posílejte registrační poplatek na tento nový účet střediska u FIO banky. Dřívější účet u Era
banky nepoužíváme z důvodu vysokých poplatků. Do poznámky prosím uveďtě 'Registrace - jména
registrovaných osob'. V případě dotazů či problémů prosím kontaktujte příslušné vůdce oddílů, a to
pro dívky do 15 let Evu Rušákovou (eva.rusakova@seznam.cz, 721 280 800), pro chlapce do 15 let
Vojtu Černohorského (vojtech.cernohorsky@gmail.com, 739 922 828). Členové starší 15 let se
mohou po domluvě s Michalem Punou (michal.Puna@seznam.cz, 731 274 042) registrovat v oddile
roverů a rangers.
Pokud byste i Vy měli zájem se více zapojit do činnosti ve středisku Polárka, rádi bychom Vás pozvali
do Kmene dospělých, který vede Pavel Puna (pavel.puna@seznam.cz, tel. 737 815 004).
Dle seznamu a počtu registrovaných členů rodiny vypočtete výši registranční poplatku.
V případě změny trvalého bydlište nebo první registrace v oddíle prosím vyplňtě níže uvedenou
tabulku a odevzdejte vůdci oddílu.
Zaplacením registračního poplatku je vaše dítě zaregistrováno. Zaregistrováním souhlasíte se
zveřejňováním fotografií vašeho dítěte za účelem propagace a prezentace střediska.
Registrační poplatek prosím pošlete na účet střediska nejpozději do 23.ledna 2017.
Děkujeme za spolupráci
Eva Menčlová, Pavel Puna
---------------------------------------------------zde odstřihnout---------------------------------------------------------Jméno
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