Registrace
Končí kalendářní rok a se začátkem dalšího roku je třeba zaplatit registraci. Výše registračního
poplatku je 320,-Kč na osobu.
Nejpreferovanější platba registrace je přes účet.
Číslo účtu: 118 093 2319 / 0800
Variabilní symbol pro vlčata: 205
Pokud budete peníze posílat přes účet, tak do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení vašeho
registrovaného dítěte a název oddílu, kam chodí.
Můžete však také peníze donést v hotovosti do papírnictví Ivín, kde je předáte Ivínovi (Jiřímu
Regnerovi) společně s uvedením jména a příjmení vašeho dítěte a názvu oddílu (vlčata).
Nebo peníze můžete donést na schůzku.
Registrace musí být zaplacena nejpozději do 8.1 2018, ale prosím o to, abyste platili co nejdříve, ať to
pak nemusíme honit na poslední chvíli.
Pokud se chcete dozvědět něco více o registraci a členských příspěvcích, můžete se podívat na:
https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/clenske-prispevky

Koupě strojení
Pokud si chcete koupit nové oddílové tričko, tak na příští schůzku (14. 12. 2018) přineste 150,- Kč a
své nové tričko si budete moci na místě vyzkoušet a odnést si ho domů.
Pokud budete chtít novou skautskou košili nebo šátek, tak na této schůzce budeme také přijímat
objednávky na košile (košili bude možno koupit novou, nebo z našeho střediskového bazaru – pokud
tam bude požadovaná velikost). Pokud máte košili, ze které už vaše dítě vyrostlo a je v pěkném stavu,
můžete ji také přinést a my ji od Vás odkoupíme. Cena košile: 300,- Kč použitá a okolo 500,-Kč nová.

Vánoční schůzka
Vánoční schůzka proběhne 21. 12. 2018. Schůzka bude začínat jako obvykle v 15:30 ale bude
prodloužena do 18:00. S sebou si přineste nějaké cukroví a aspoň jeden dárek, který pak dáme pod
stromeček a budeme si je navzájem rozdávat (o tyto dárky se bude losovat, takže pokud chcete dát
dárek nějaké určité osobě, tak musíte koupit ještě jeden, který dáte jen tomu člověku) cena dárku by
se měla pohybovat okolo padesáti korun.

Děkuji, že se pro své děti snažíte dělat to nejlepší a přihlásili jste je k nám. I my se pro ně snažíme a
budeme se snažit dělat to nejlepší, co umíme.
V případě nejasností či problémů mě neváhejte kontaktovat.
Kamil Regner +420 732 985 130; kama.regner@seznam.cz

