Registrační poplatky 2016
Tak jako v každém spolku či tělovýchovné jednotě platí se i ve skautu členské příspěvky – jen jim říkáme
jinak – registrační poplatky. A stejně jako ve výše uvedených subjektech odvádíme značnou část
poplatků směrem nahoru k nadřízeným složkám. Částka určená k odvodu pro rok 2016 je 324 Kč –
v této části mají děti zahrnuto automaticky předplatné časopisu podle věku a poplatek za členskou
kartu (vypadá jako kreditní karta), která bude nově platit 3 roky. Na kartu mají děti i určité slevy
v určitých obchodech i zařízeních – nutno ovšem přiznat, že tyhle slevy se nejlépe využívají v Praze.
Jinak ale slouží jako spolehlivý identifikátor příslušnosti ke středisku a prokázání věku v autobusu či
vlaku.
Tolik tedy k tomu, co musíme odevzdat. Nyní se dostáváme k tomu, co si můžeme ponechat. Letos
jsme to spočítali na 476.- Kč a částka je stanovena tak, abychom byli schopni zaplatit roční nájem
klubovny včetně vody a elektřiny i v tom případě, že nedostaneme žádné dotace. Dohromady to je
800.- Kč a můžeme s potěšením říci, že se nám tuhle částku daří držet už čtyři roky bez navýšení. A jsme
pořád nejlevnějším spolkem v Chomutově!
Tahle částka (800.- Kč) ale ještě není konečná – může být nižší, ale i vyšší – vše záleží na tom, kdy
zaplatíte. Pokud to stihnete do 31.12.2015, dostáváte automaticky bonus 50.- Kč a platíte tedy jen
750.- . V průběhu ledna 2015 se platí plná částka 800.- Kč. Pokud ale zaplatíte 1.2.2016 a později,
postihne Vás naopak malus – přirážka 50.- Kč a celková částka bude 850.- Kč.
Toto zvýšení je dáno tím, že naše středisko musí nejpozději 31.1.2016 odvést platbu směrem „nahoru“
za všechny členy – čili v tomto okamžiku platíme i za ty, kteří ještě registraci neuhradili. A každý rok se
najdou 1 – 2 případy, kdy dotyčný nezaplatí vůbec a my musíme schodek dorovnávat právě z tohoto
zvýšení.
Chápeme také, že finanční situace některých rodin může být tíživá natolik, že nebude schopna zaplatit
celou částku najednou. V tomto případě se můžete dohodnout s vedoucím, který má Vaše dítě na
starosti, o placení na dvě splátky. Platí celková částka 800.- Kč (nezapočítává se bonus za včasnou
platbu) a první splátka ve výši aspoň 400.- Kč musí být uhrazena do 31.1.2016.
Platbu provádějte prosíme nejlépe převodem na účet č. 625119001/5500, jako variabilní symbol
uveďte datum narození dítěte (DDMMRR) a do poznámky napište příjmení – to kvůli jednodušší
identifikaci. Hotovostní platba je možná na schůzkách, každý vedoucí Vám vystaví pokladní příjmový
doklad. Ale opravdu preferujeme platby převodem na účet.
Vraťme se ještě k časopisům. Dodává je distribuční služba (nikoliv pošta), a pokud nenajde jméno dítěte
na uvedené adrese, zásilku ihned bez náhrady vrací zpět. Poněvadž v řadě případů mají děti jiná
příjmení než rodiče, prosíme Vás o nalepení jména Vašeho dítěte na poštovní schránku – jinak není
v našich silách časopis dostat zpět.

