
Informácie o registrácii 2021 
 

Výška členského poplatku: 
 Členský poplatok na rok 2021 je 15 € 
 Tento rok sme sa rozhodli nevyberať poplatok na fungovanie zboru, ako býva zvykom po iné roky, nakoľko sme 

väčšinu minulého roka nemohli aktívne fungovať. To znamená, že celý registračný poplatok sa zasiela na 
národnú úroveň, ktorá zabezpečuje nižšie spomenuté výhody, ako napríklad poistenie. 

 Hľadáme však novú klubovňu, ktorú budeme pravdepodobne upravovať, takže vaše dary sú stále vítané, tento 
rok však dobrovoľne. Dary môžete zaslať spolu s registračným poplatkom na rovnaký účet. (minulý rok bol 
príspevok na fungovanie zboru 10€ na člena) 

 
Čo z toho má každý člen/členka hradené? 

 základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím 
skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytnú na skautskom 
ústredí - ustredie@skauting.sk) 

 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 - 11 rokov: Džungľa, členovia 12 - 17 rokov: 
Skaut, členovia 18+: Médium) – doručovaný na poštovú adresu, ktorú napíšete do prihlášky (pokiaľ Vám bol 
v minulosti doručovaný časopis pre nesprávnu vekovú kategóriu, prípadne žiady, kontaktujte zborového 
vodcu) 

 zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe Slovenského 
skautingu - www.skauting.sk) 

 
Členský skautský preukaz 

 Je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok. 
 Známku či prekuaz Vám doručíme hneď ako to bude možné 

 
Zvýhodnený členský poplatok 

 Pre znevýhodnených členov  je registračný poplatok vo výške 1€. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov 
preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej 
situácii a prijímajúcich sociálne služby. V prípade otázok môžete kontaktovať zborového vodcu. 

 Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú 
výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný nasledovne: najmladšie dieťa – 15 €; 
druhé najmladšie dieťa – 15 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa do 18 rokov – 1 €; deti nad 18 rokov – 15€. 

 
Odovzdanie prihlášky a poplatku 

 Vyplnte prihlášku na nasledovnej webovej adrese: 
https://forms.gle/WsvFt9fsTdq5PLeh7 

 Registračný poplatok v príslušnej výške (podľa predchádzajúcej časti) zašlite na účet 
SK85 8330 0000 0026 0090 7481  

 do správy pre prijímateľa napíšte „registrácia 2021 + Meno (prípadne Mená) Priezvisko“ do 22.1.2020  
(piatok).  

 
 
 
 
 
V prípade otázok kontaktujte zborového vodcu – Maja Bergera, najlepšie cez mail majo.b10@gmail.com, prípadne 
telefonicky na 0902587835. 


