ČESKÝ
Ý RYBÁŘSK
KÝ SVAZ MÍSTNÍ
M
OR
RGANIZACE HLINSKO
O v ČECHÁ
ÁCH

Poštovnní schránkaa č. 24
539 01 Hlinsko v Čechách
Č

IČO
O 13 58 56 557

Vážení rybáři, rybářky
Na základě rozhoddnutí výboroové schůze Vám sdělujjeme:

Výdej povolen
nek a čleenských známek,
see koná ve dnech
d

19.1.20008
9.2.20008
23.2.20008

/sobota 800hod ÷ 11130hod/
/sobota 800hod ÷ 11130hod/
/sobota 800hod ÷ 11130hod/
v klubovně na koupališšti v Hlinsku
ku

!!!

UPOZORN
NĚNÍ ! ! !
Dlee stanov ČR
RS § 3 odstaavec 7 zanikkne členstvíí nezaplacen
ním členskéh
ho příspěvku
u do konce
února! Dále upozoorňujeme člleny, že v případě
p
výdej
eje jakékolivv r o č n í povolenky mimo výše
stanoveené výdejní ddny bude od 1.března
1
20008 uplatňováán manipulaační poplatekk ve výši 1000,- Kč.

CENY
Y POVOL
LENEK
platné prro rok 2008 na revírechh společnéhoo rybolovu Vč.ÚS Hraadec Králové
Druh povolenky

vody MP
Číslo pov
volenky

vody P
Kč

Číslo povolenkyy

Kčč

CELOR
REPUBLIK
KOVÉ ČRS+
+MRS
Roční

58222

2
2.300,-

5922

2.7500,-

CELOS
SVAZOVÉ
Ročnní - Dospělí
Mládež, invalidé
Děti do 115 let

58011
58022
58033

11.500,1
1.000,500,-

5901
5902
5903

1.7000,1.1500,5500,-

ÚZEMN
NÍ (krajská)
Ročnní - Dospělí+
+hostovská
Mládež, invalidé
Děti do 115 let

50011
50022
50033

900,600,400,-

5301
5302
5303

10000,6500,4500,-

Ceny hostovských povolenek pro organizace z jiných územních svazů zapojených do společného
hospodaření a rybolovu jsou shodné s cenami pro členy VčÚS ČRS Hradec Králové.

Povolenka č. 5002, 5302, 5802, 5902 platí pouze pro:

♦
♦
♦

mládež 16-18 let
studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu
invalidy s průkazkou ZTP a ZTP/P

Prodávané povolenky pro samostatně hospodařící organizace budou označeny vydávající MO a
povolenka bude platit pouze na revír prodávající organizace. Povolenky pro děti do 15 let samostatně
hospodařících MO, mají stejnou hodnotu jako povolenky pro děti z MO v SHR, ale platí pouze na
revírech prodávající organizace.
Ceny ostatních povolenek naleznete na internetových stránkách www.crshlinsko.cz
www.rybsvaz.cz.

nebo

!!! UPOZORNĚNÍ –Zkontrolujte si členskou legitimaci doma !!!
V případě, že bude nutné vyměnit členskou legitimaci ( nevejde se do legitimace známka, záznam o
brigádě, nebo jiné záznamy ), bude nutné předložit u výdeje Vaši fotografii.
Pokud nebude předložena fotografie, nebude v daném termínu členská známka vydána a s tím
samozřejmě i povolenka.
Nová členská legitimace …………. 10,-Kč

CENY ČLENSKÝCH ZNÁMEK
platné pro rok 2008

Dospělí …………………..
Mládež 16-18 let …………
Děti do 15 let ………………

300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

Emanuel Matyášek
předseda MO

Ing. Miloš Klinecký
jednatel MO

