Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se Vaše dítě zúčastňuje akcí našeho oddílu Mladých ochránců
přírody Netopýři, posílám Vám informace o placení členského poplatku v našem oddíle na
rok 2021. I když v současné době nemůže oddílová činnost vzhledem k epidemiologické
situaci probíhat, tak věříme, že se situace brzy zlepší.
Pro letošní rok jsme se rozhodli snížit výši poplatku na 200,- kč/osoba. Tato částka se
přesně rovná částce, kterou odvedeme na ústředí Českého svazu ochránců přírody. Podle
počtu registrovaných členů jsou nám následně přidělovány finanční prostředky na činnost,
takže zaplacením poplatku nám pomůžete dosáhnout na vyšší dotace, díky kterým můžeme
mít relativně nízké účastnické poplatky na jednotlivé akce oddílu a zároveň z těchto dotací
financujeme celoroční činnost oddílu (pronájem klubovny, nákup materiálu atd.).
A co za tento poplatek získáte Vy?
- Přednost při přihlašování na letní tábor
- Výrazně nižší účastnický poplatek na letní tábor (2000,- vs. 3100,- pro neregistrované
členy)
- úrazové pojištění dítěte na všech našich akcích. Denní odškodné za dobu nezbytného
léčení úrazu je 100,- Kč za den. Pojistné plnění se vyplácí již od prvního dne léčení,
ale jen za úrazy s dobou léčení delší než 7 dní. Více podrobností lze najít na stránkách
www.crdm.cz v sekci pojištění.
- přednost při přihlašování se na akce s omezenou kapacitou

Registrační poplatek je možné zaplatit do 26. 3. 2021
- převodem na oddílový účet č. 182118156/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte
jméno dítěte, u sourozenců pošlete jako jednu platbu)

Pokud máte zájem o vystavení členské průkazky (např. na prokazování slevy v autobuse),
tak mi společně s účastnickým poplatkem pošlete i jednu fotku dítěte pasového formátu.
Na členské průkazky jsou poskytovány i slevy na vstupy – podrobnosti na webu
zelenakarta.csop.cz
Informace o plánovaných akcích a další informace o oddíle najdete na internetových
na oddílovém Facebooku a na stránce www.netopyri.com
Případné dotazy Vám rád zodpovím na tel. 606288207 nebo emailem na pelzner@email.cz.
S pozdravem

Petr Elzner
Vedoucí oddílu

