RYBÁŘSKÝ SV
VAZ MÍSTNÍ O
ORGANIZACEE HLINSKO v ČECHÁCH
ČESKÝ R

Poštovn
ní schránka č. 24
539 01 Hlinsko v Čeechách

IČO 1
13 58 56 57

POZVÁNKA

Na základěě Vaší přihláášky o přijettí za člena Č
Českého rybářského svazu, místní o
organizace
Vám zasílámee informaci o termínech šškolení a výšii zápisného.
Hlinsko v Čechách, V
Podmínkkou přijetí jee zaplacení vstupního poplatku
p
a účast na škollení k získán
ní potřebných znalostí
rybářskéého minima vvčetně úspěššného složen
ní závěrečnéh
ho testu.
Zápisné (vstupní pop
platek) činí :
č
členská
znám
mka pro rok 2014
2
členská legitimaace
pisné
záp
přísspěvek na zaarybnění

s
starší
18‐ti let

16÷18 let

400,‐ Kč
10,‐ Kč
240,‐ Kč
350,‐ Kč

200,‐ Kč
10,‐ Kč
240,‐ Kč
350,‐ Kč

1000,‐ Kč

800,‐ Kč

+
platba za neod
dpracovanou
u brigádnicko
ou povinnost v roce 2013
600,‐ Kč
ostí si tuto brigádnickou povinnost zaa rok 2013 od
dpracovat v letošním rocee jako výpom
moc na
(s možno
Rybářském plese, kteerý se koná 2
22.2.2014 – b
bližší informaace na školeení).
!! brigádn
nická povinno
ost se netýká rybářů,
r
kteří dovršili 59‐ti ro
oků věku, ZTP, atd…. !!

Školení sse uskuteční ve dnech :
Sobo
ota

ota
Sobo

1.úno
ora 2014

Téma naše ryby ‐

lektorr pan E. Matyášek

Téma rybářřský řád ‐
Téma stano
ovy ČRS ‐

lektorr pan P. Slonský
lektorr pan E. Matyášek

Téma rybolovná technikka ‐ lektorr pan E. Matyášek
ko
olektiv lektorů, vedoucí p
pan E. Matyáášek
Závěrečný ttest ‐

15.úno
ora 2014

A OVČÁRNĚ “ od 1000 do 1300 hod.
Školení sse uskuteční vždy v uvedené dny v restauraci “ NA
n
uhradit při nástupu
u na školení dne 1. únoraa 2014.
Vstupní poplatek je nutné
Podepsaané foto přinést na závěreečný test.
m pozdravem,
Se srdečným

Maatyášek Emanuel
MO
předseda M

Klineccký Miloš
jednaatel MO

