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 osvojil številna znanja in veščine.
Taborništvo je dejavnost, ki vključuje najrazličnejše aktivnosti, pri čemer člani ves čas razvijajo svoje
potenciale. Program sestavljajo tedenska vodova srečanja v manjših skupinah, mesečne rodove
aktivnosti (izleti, tekmovanja, pohodi) in tabori, pri čemer vrhunec taborniškega leta predstavlja
poletno taborjenje. Rod bistriških gamsov Kamnik je član Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), s tem pa
vsak tabornik pripada družini več kot 30 milijonov članov Svetovne skavtske organizacije WOSM.
________________________________________________________________________________________
Za leto 2021, z ozirom na trenutno dogajanje v svetu, uvajamo spremenjeno obliko članarine. Članarina
je glavni vir financiranja društva, ki nam omogoča izvedbo tedenskih srečanj in mesečnih akcij ter
pokriva tekoče stroške delovanja in nakupa nove opreme. Namenjena je tudi prijavam na tekmovanja
in mnogoboje ter izobraževanju vodnikov. Pri tem bi radi spomnili, da je naše društvo neprofitno, vsi,
ki v njem delujemo pa smo prostovoljci, ki za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila. Del članarine
vsako leto odvedemo na Zvezo tabornikov Slovenije, kjer se porabi za delovanje na nacionalni ravni in
podporo, vsak član pa mesečno na dom prejme taborniško revijo Tabor.
S spremenjeno, večstopenjsko članarino zasledujemo dva za nas pomembna cilja. Prvi je dovolj visoka
cena, ki zagotavlja kvalitetno izvedbo in pokrivanje vseh nujnih stroškov organizacije, na drugi strani
pa dovolj nizka, ki bi omogočala taborniško izkušnjo čim širšemu krogu otrok, tudi tistim, ki so morda
gmotno prikrajšani. Verjamemo, da moramo biti taborniki dostopni za vse. Na podlagi vsega tega smo
postavili tri višine plačila: temeljno, priporočeno in podporno članarino.




Temeljna članarina znaša 40 €, kar je nižje od dosedanje članarine in je bolj dostopna tudi
tistim, ki jo sicer težko plačajo. S tem se tudi ohranjajo dosedanji popusti za večje družine.
Priporočena članarina znaša 55 €, zanjo menimo, da jo lahko poravna večina članstva, kar bo
omogočilo nemoteno delovanje društva.
Podporna članarina znaša 70 €, društvu omogoča izvedbo nekaterih dodatnih socialno
naravnanih aktivnosti, investicije in pokritje drugih stroškov.

Ideja je, da s tovrstno solidarnostno shemo tisti, ki si lahko to privoščite, pomagate omogočiti kvalitetno
izkušnjo tudi tistim, ki si to privoščijo težje. Seveda pa imajo prav vsi člani enake pravice in ugodnosti
kot do sedaj, ne glede na višino plačane članarine. Podatki o izbiri višine članarine so zaupni osebni
podatki, obravnavali jih bomo po določilih GDPR.


Rok plačila: 27. december 2020.

Prosimo vas, da članarino poravnate preko plačilnega naloga (UPN/SEPA) in pri tem obvezno v namen
plačila navedete ime in priimek člana. Podatki za plačilo:
 Naziv: Rod bistriških gamsov Kamnik;
 Naslov: Fužine 10, 1241 Kamnik;
 Namen: Članarina - ime in priimek OTROKA;
 IBAN: SI56 0231 2001 4477 065 (NLB d.d., BIC: LJBASI2X);
 Koda namena: OTHR;
 Referenca:
SI 00 202021
Za vse dodatne informacije, nam lahko pišite oz. nas pokličete na:




E-pošta: info@rbg-kamnik.si
Kontaktni obrazec na www.rbg-kamnik.si
Telefon: 031 549 914 (Matija Jerin, načelnik rodu)
Z naravo k boljšemu človeku!
Vodstvo RBG Kamnik

