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PLAČILO TABORNIŠKIH AKCIJ
Dragi starši!
Trudimo se, da je večina taborniških akcij, ki jih pripravljamo za Vaše otroke, brezplačnih, vendar pa
pri vseh to ni možno. Plačljive so predvsem akcije, pri katerih je potreben prevoz v drug kraj, in akcije,
ki so večdnevne (jesenovanje, zimovanje, pomladovanje, taborjenje …).
Plačilo akcij je možno na uradnih urah, ki so vsako 3. sredo v mesecu od 18:30 – 19:00 v
taborniškem klubu (Gledališka 2a, 3000 Celje – nasproti bivšega hotela Turška mačka). Na uradnih
urah je možen tudi nakup taborniške opreme. Uradne ure so poleg 3. srede v mesecu tudi na obrokih
pred akcijami, kar je posebno navedeno v razpisu akcije.
Možno pa je tudi, da akcijo poravnate preko transakcijskega računa. Za to lahko uporabite sistem
KLIK-a ali pa navadno položnico, ki jo poravnate na najbližji banki ali pošti.
Podatki, ki so potrebni za plačilo preko položnice, so:
Društvo tabornikov RDGO
Gledališka 2a
3000 Celje
Številka računa: SI56 6100 0000 3765 014 (odprt
pri Delavski hranilnici)

Za nalogodajalca vedno napišite našega člana in NE Vas, saj preko plačil vodimo tudi prijave na
akcijo in lahko pride do napak na seznamu udeležencev!
Kot namen plačila vedno napišite PROSTOVOLJNI PRISPEVEK ZA (IME AKCIJE).
Prosimo tudi, da se držite datumov za plačilo akcije – vedno so datumi navedeni v razpisu akcije, saj
nam to zelo olajša organizacijo akcije.
Zadnji datum za plačilo akcije je navadno zadnjo sredo pred akcijo. Kdor do tega datuma akcije ne bo
poravnal, mu udeležbe na akciji ne moremo zagotoviti!
Za kakršnakoli vprašanja glede plačila akcije pokličite 040 832 614 (Boštjan Božič, blagajnik) ali
organizatorja akcije.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje, izkazano zaupanje in Vas lepo pozdravljamo!
Starešina RDGO:
Elvis Cvikl
Načelnica RDGO:
Mia Zupančič

TABORNIKI USTVARJAMO BOLJŠI SVET!
www.rdgo.org

