
Vážení a milí rodiče skautských dětí, 

na přelomu kalendářního roku nás čeká registrace členů, díky které se vaše dítě stává pro 
rok 2019 platným členem celosvětové organizace skautů a skautek. Registraci provedou 
členové vedení jednotlivých oddílů, kteří od vašich dětí vyberou povinný poplatek. 
Poplatek:   500 Kč 
                  460 Kč, pokud nechcete odebírat spolkový časopis 
     350 Kč, pokud máte ve středisku 4 a více dětí (bez čas. 310 Kč)  
Na začátku školního roku jste dostali k vyplnění a podpisu nové formuláře přihlášek, a 
poučení, které jsou v souladu s novou legislativou ohledně ochrany osobních údajů. Pokud 
jste ji zatím neodevzdali, je to třeba co nejdříve vyřídit. Poplatky se vybírají v hotovosti, o 
zaplacení obdržíte potvrzení.  

Ptáte se, co za registrační poplatek pro své dítě získáváte? Především možnost účastnit se 
pestrého programu skautských oddílů zaměřeného na všestranný rozvoj osobnosti 
s důrazem na výchovu k životu v kolektivu, týmovou spolupráci a pobyt v přírodě. Z 
registračních peněz se platí zejména metodická podpora vedoucích, běžná činnost oddílů, 
administrativa, provoz kluboven a základen apod. Práce všech skautských vedoucích je 
dobrovolnická, zcela bez nároku na finanční odměnu. Vaše dítě je také na skautských 
akcích pojištěné pro případ úrazu a dostává několikrát ročně do schránky spolkový časopis. 
Junák také vyjednal pro své členy slevy na různé služby a zboží, patří sem sleva na 
turistické vybavení v obchodě junshop.cz, zvýhodněné telefonování, studentská karta 
EYCA, levnější energie pro domácnosti, nadstandardní internetové služby a další stále 
přibývají. Neváhejte výhod využívat, jejich přehled a najdete na 
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity. 

Z poplatku za registraci odchází většina peněz do ústřední skautské pokladny, v Litomyšli 
z nich v letošním roce přímo zbude cca 170,- Kč. V rozpočtu našeho střediska zabírá 
největší podíl provoz kluboven a základny na Posekanci, materiálové vybavení pro činnost 
oddílů a vzdělávání vedoucích všech stupňů. Pokud máte možnost a budete chtít přispět 
větším finančním obnosem, než činí registrační poplatek, uvítáme příspěvky dobrovolné. 

Vážení rodiče, děkujeme za důvěru, se kterou nám svěřujete vaše dítě, a věříme, že ji i 
v novém roce nezklameme. Přejeme vám pěkné Vánoce a Nový rok plný příjemných 
zážitků.        

Skautské středisko Litomyšl 
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