Rod bistriških gamsov Kamnik
Fužine 10
1241 Kamnik

Spoštovani prijatelji taborništva!
Veseli nas, da Vaš otrok obiskuje tabornike. Verjamemo, da mu v poplavi krožkov in popoldanskih
aktivnosti lahko ponudimo res kvalitetno interesno dejavnost, ki ga ne bo dodatno obremenila, ob tem
pa bo veliko časa preživel v naravi, spoznal nove prijatelje ter se veliko naučil.
Članarina za šolsko leto 2019/2020 znaša 60,00 €.
Za članarino, ki bo poravnana do 30.11.2019 velja nižji znesek – 50,00 €.
Popusti so opredeljeni nižje v dokumentu.
Prosimo vas, da članarino poravnate preko plačilnega naloga (UPN/SEPA) na RBG Kamnik, Fužine 10,
1241 Kamnik; namen plačila: »član19 – priimek in ime otroka«; IBAN: SI56 0231 2001 4477 065
(NLB d.d., BIC LJBASI2X), koda namena – OTHR; sklic 00 201920
Članarino poravnajte najkasneje do 27.12.2019 in o plačilu obvestite svojega vodnika. Če do takrat
članarina ne bo plačana, vaš otrok ne bo mogel koristiti določenih ugodnosti (imamo rok, do katerega
moramo te članarine posredovati Zvezi tabornikov slovenije - ZTS).
Del članarine vsako leto odvedemo na ZTS, preostanek, ki ostane našemu rodu, je namenjen predvsem
programskemu materialu pri taborniški dejavnosti, amortizaciji taborniške opreme ter pokrivanju
drugih stroškov pri našem delu. Vsi vodniki in vodje svoje delo opravljamo popolnoma prostovoljno in
zanj ne prejemamo plačila.
Vsak član Rodu bistriških gamsov pa je upravičen do nekaterih ugodnosti:
 Naši člani se taborniških dogodivščin udeležujejo po nižji ceni; izleti, dogodivščine, zimovanja, in
taborjenja so dogodki, ki jih vsak pravi tabornik ne sme zamuditi.
 Rod bistriških gamsov, taborniška tekmovanja na državnem nivoju ekipam, ki tekmujejo kot člani
rodu, krije večji del startnin.
 Člani vsak mesec na dom dobijo taborniško revijo Tabor.
 S taborniško izkaznico imamo taborniki popust v določenih trgovinah.
 Kot člani ZTS se lahko udeležujemo vseh nacionalnih taborniških dogodkov.
 Zveza tabornikov Slovenije je tudi članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM), zato
bo vaš otrok s članstvom v Rodu bistriških gamsov tudi član svetovne taborniške družine, ki šteje
preko 31 milijonov ljudi po celem svetu. Le člani se lahko udeležujejo mednarodnih taborniških
dogodkov.
POPUSTI
En družinski član – 0% popusta – polna cena
Dva družinska člana – drugi ima 10% popusta
Trije in več – 0% za prvega, 10% za drugega, 20% za tretjega, 50% za četrtega družinskega člana.
Za vse dodatne informacije, nam pišite oz. nas pokličete na:
e-mail: info@rbg-kamnik.si
www: www.rbg-kamnik.si
telefon: 031 327 238 (Daša Ravnikar, načelnica)
Z naravo k boljšemu človeku!
Primož Jeras,
starešina rodu

