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PORAVNAVA ČLANARINE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Članarina je enkratni znesek, ki ga član roda poravna vsako leto in zajema različne
stroške tako Zveze tabornikov Slovenije kot našega rodu. Članarina tudi letos
ostaja nespremenjena, 40 € na člana. Članarina za dva ali tri člane iz iste družine
je 30 € na člana.
Del članarine (cca 14 € na člana + 47 € - enkratni znesek za prijavo rodu na ZTS)
odvedemo na transakcijski račun Zveze tabornikov Slovenije za skupne naloge.
Tako zbrana sredstva bodo namenjena:
▪ za odgovornostno zavarovanje vodnikov in drugih funkcionarjev,
▪ za literaturo za vodniške in inštruktorske tečaje ter Taborniški vestnik,
▪ za delo območnih zvez,
▪ za mednarodne članarine,
▪ za materiale za promocijo in propagando,
▪ za mesečno revijo Tabor, ki jo prejme vsak prijavljen član in
▪ za državne mnogoboje.
Razlika ostane društvu. Zbrana sredstva bomo porabili za nemoteno delo rodu in
nakup opreme, ki jo potrebujemo za taborjenja in druge akcije ter za nakup
programskih potrebščin za izvajanje osnovnega programa na vodovih srečanjih ter
nakupu druge opreme. Predvsem pa so sredstva iz članarine namenjena za kritje
dela stroškov rodovih akcij; nekaterih (sploh domačih) pa v celoti. Vsak prijavljen
član bo prejemal oznake veščin in stopenj znanja, novi člani družin in kluba pa
bodo prejeli taborniške rutke.Sredstva iz članarine so namenjena tudi za
usposabljanje kadrov in razvoj organizacije.
Letos bo mogoče članarino poravnati v petek, 23. 11. 2018, od 18h do 19h v
naših prostorih, torej v Palah v Hiši mladih.
Ta dan je tudi zadnji datum, ko je še mogoče poravnati članarino. Za člane, ki do
tega datuma članarine ne boste poravnali, bo le-ta višja za 5 €.
Ob poravnavi članarine boste starši prejeli tudi soglasje o dovoljenju objavljanja
podatkov, s katerim bomo lahko otroka uspešno prijavili na Zvezo tabornikov
Slovenije.
Posebej pomembno je, da vsi oddate EVIDENČNI LIST, če tega seveda še niste
storili. Le s popolnim evidenčnim listom lahko uspešno prijavimo člane na Zvezo
tabornikov Slovenije.
Taborniški pozdrav,
Manca Štekar, načelnica
Tanja Gerželj Černetič, starešina
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Pozdravljeni vsi naši RMB taborniki!
Letošnje RMB jesenovanje bo potekalo od petka, 16.11., do nedelje, 18.11 v
naši taborniški koči Praprot na Kovku. Zbrali se bomo na Ajdovski avtobusni
postaji ob 15. uri (prosimo, da ne zamujate,saj se na Kovk odpravljamo z redno
linijo), v nedeljo pa starši lahko pridete po svoje otroke na Kovk ob 14.uri.
Za lažje pakiranje prilagamo seznam obvezne opreme:
spalno vrečo - OBVEZNO
copate za po koči – OBVEZNO
taborniško rutico
kapo, rokavice in šal
topla oblačila
nogavice
spodnje perilo za vse dni
pribor za osebno higieno (brisača, zobna ščetka in zobna pasta)
pohodniške čevlje
telovadne copate
baterijsko svetilko
Prijave vodniki zbiramo do srede, 7.11. Po tem datumu prijav ne sprejemamo
več. Cena jesenovanja je 10 €, denar pa se zbira na avtobusni postaji pred
odhodom.
Za dodatne informacije smo vam programovodje dostopni na telefonske številke:
Jakob Remškar -031865607, Manca Jež - 031205486 ter Gal Bizjak -068197668.
Vodniki se že veselimo časa, ki ga bomo preživeli v vaši družbi – zabave ne bo
manjkalo. Se vidimo!
Lep taborniški pozdrav.
Vaše programovodje
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