
 

    INFORMACE PRO RODIČE NOVÁČKŮ  

3. ODDÍLU ZA JEDEN PROVAZ HUSTOPEČE 
 

Výdaje v průběhu roku: 

Roční členský příspěvek (registrace) byl v loňském roce 500 Kč. 

Z něj se platí materiál, nájem klubovny, pojištění dětí, kurzy           

pro vedoucí a mnoho dalšího. Poplatky víkendové akce jsou 

navýšeny o ubytování a stravu. Mezi jednorázové výdaje patří nákup 

vhodného vybavení, pokud ho dítě ještě nemá (spacák, karimatka, 

obuv, ešus…).  

 

Časy schůzek: 

Váše dítě bude chodit do družiny ................ bude mívat schůzky       

v …………....... v …:… pod věží kostela. Povede 

ho.......................................................... tel. č.: .................................... 

 

Akce oddílu ve školním roce 2014/2015:  

18. 10.                              Maryša 

14. - 17. 11.                      1. Víkendovka 

19. - 20. 12.                      Oddílovka s přespáním 

23. nebo 24. 1. 2015        Kulturní akce 

13. - 15. 3.                        2. Víkendovka 

1. 5.                                  Oddílová výprava 

23. - 24. 5.                        Šikovné ruce (rukodělky [přespání]) 

19. - 20. 6.                        Ukončovací oddílovka s přespáním 

 

 

 

Aktuální a další informace: www.trojka.junakvranovice.cz 

 

Kontakt na vůdce oddílu: kevin@skaut.cz, mob.: 608 365 688 

Jak se přidat ke skautům? 

Stačí přijít na schůzku a podívat se i s nováčkem, jak probíhá 

program. Každý si tak může nezávazně vyzkoušet program třeba        

i několik schůzek po sobě. Vedoucí jsou připraveni na místě vám 

podat další informace.  

 

Přihlášení a registrace 

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky           

a uhrazení ročního členského příspěvku ke konci kalendářního roku. 

Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost 

se v oddíle rozkoukat a zkusit si program. Při všech aktivitách           

s oddílem je dítě automaticky pojištěno.  

 

Rozsah schůzek, výletů 

Výpravy jsou jednodenní výlet. Organizujeme ale také vícedenní. 

Vrcholem skautského roku je tábor, kde si každý může vyzkoušet, co 

se na schůzkách a výpravách naučil. Tábory jsou obvykle deseti      

až čtrnácti denní (záleží na věku), novinkou je také příměstský tábor. 

 

Co musí člen oddílu plnit: 

Účastnit se v maximální možné míře na výpravách a podobných 

akcích. Docházet na družinové schůzky, výpravy a podobné akce      

s řádným vybavením (dle instrukcí získaných na schůzce). V případě 

neúčasti dítěte na schůzce nebo výpravě, dát vědět vedoucímu -       

z důvodu bezpečnosti dítěte a technického zajištění akce.  
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