Društvo tabornikov

ROD II. GRUPE ODREDOV
CELJE
Gledališka 2a, 3000 Celje, Slovenija
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PLAČILO ČLANARINE
Dragi starši!
Veseli smo, da ste se odločili, da bo vaš otrok letos (ponovno) obiskoval tabornike, saj verjamemo, da
se bo naučil mnogo novega in koristnega, spoznal veliko prijateljev in obenem krepil pozitivne
vrednote.
Taborniki smo prostovoljna in neprofitna organizacija, zato je edini finančni vir, ki ga potrebujemo za
delovanje, plačilo članarine. Pobiramo le LETNO članarino, ki jo poravnate ob vpisu.

Višina letne članarine je 35 €, vsak naslednji otrok iz družine ima ceno članarine 30 €.
S plačano članarino in izpolnjenim vpisnim listom (za NOVE ČLANE!) vam je omogočeno:
 možnost udeležbe na vseh taborniških akcijah znotraj rodu,
 možnost udeležbe na vseh taborniških tekmovanjih, ki jih organizira Zveza tabornikov
Slovenije ali drugi rodovi,
 mesečno prejemanje revije Tabor na dom (revija Zveze tabornikov Slovenije),
 prejemanje pomembnih obvestil pred večjimi akcijami na dom,
 prejemanje obvestil na e-mail listo staršev,
 ves potreben material za izvedbo vseh aktivnost,
 popust pri nakupu taborniške opreme v Zadrugi ZTS.
Plačilo članarine je možno preko TRR (sistem KLIK ali navadna položnica, poravnana na banki ali
pošti). Prosimo, da se držite prikazanega plačilnega naloga. Kot nalogodajalca OBVEZNO napišite ime
člana in ne staršev (če je to mogoče, drugače ime člana napišite v okence »namen«)!!
Pri plačilu članarine v okence »

SKLIC« vpišite številko 600!!

Plačilo članarine po tej ceni je možno do 1. 11. 2017, po tem datumu bo članarina znašala 40 € na osebo
brez ugodnosti. Po 1. 1. 2018 bo članarina znašala 50€. V primeru, da oseba nima plačane članarine, ima
30% višjo ceno za vsako aktivnost, ki se izvaja v rodu.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje, izkazano zaupanje in Vas lepo pozdravljamo!
Starešina RDGO:
Elvis Cvikl

Načelnica RDGO:
Mia Zupančič

TABORNIKI USTVARJAMO BOLJŠI SVET!
www.rdgo.org
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PLAČILO TABORNIŠKIH AKCIJ
Dragi starši!
Trudimo se, da je večina taborniških akcij, ki jih pripravljamo za Vaše otroke, brezplačnih, vendar pa
pri vseh to ni možno. Plačljive so predvsem akcije, pri katerih je potreben prevoz v drug kraj, in akcije,
ki so večdnevne (jesenovanje, zimovanje, pomladovanje, taborjenje …).
Plačilo akcij je možno preko transakcijskega računa. Za to lahko uporabite sistem KLIK-a ali pa
navadno položnico, ki jo poravnate na najbližji banki ali pošti.
Podatki, ki so potrebni za plačilo preko položnice, so:
Društvo tabornikov RDGO
Gledališka 2a
3000 Celje
Številka računa: SI56 6100 0000 3765 014 (odprt
pri Delavski hranilnici)

Za nalogodajalca vedno napišite našega člana in NE Vas (če je to mogoče, drugače ime člana
napišite v okence »namen«), saj preko plačil vodimo tudi prijave na akcijo in lahko pride do napak na
seznamu udeležencev! Kot namen plačila vedno napišite PROSTOVOLJNI PRISPEVEK ZA (IME
AKCIJE).
Pri plačilu vsake akcije posebej v okence »
za akcijo!!

SKLIC« vpišete številko, ki bo zapisana na obvestilu

Prosimo tudi, da se držite datumov za plačilo akcije – vedno so datumi navedeni v razpisu akcije, saj
nam to zelo olajša organizacijo akcije.
Zadnji datum za plačilo akcije je navadno zadnjo sredo pred akcijo. Kdor do tega datuma akcije ne bo
poravnal, mu udeležbe na akciji ne moremo zagotoviti!
Za kakršnakoli vprašanja glede plačila akcije pokličite 040 832 614 (Boštjan Božič, blagajnik) ali
organizatorja akcije.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje, izkazano zaupanje in Vas lepo pozdravljamo!
Starešina RDGO:
Elvis Cvikl
Načelnica RDGO:
Mia Zupančič
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