Informace a pokyny sezóna 2021

Moravský rybářský svaz PS Jemnice
Poplatky členů:
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Úhrada se provádí: (úhradu provádět od 1.1.2021!!)
a) složenkou typ A na adresu: Moravský rybářský svaz, pobočný spolek, Červenomlýnská 523, 67531
Jemnice, číslo účtu 1523955329/0800 variabilní symbol – datum narození bez teček
b) převodem na účet Moravský rybářský svaz, pobočný spolek, Červenomlýnská 523, 675 31 Jemnice

číslo účtu -1523955329/0800, variabilní symbol-datum narození bez teček, Do textu uvést své
příjmení. (schváleno na výroční členské schůzi 26.2.2012). Možné uhradit vše (členství+
povolenku) převodem na účet pobočného spolku MRS Jemnice, bez manipulačního poplatku.
-

* školení je prováděno u DDM Jemnice
v kroužku mladých rybářů
- vedoucí kroužku FURDAN Štefan
tel:607670617
Mimo kroužek se školení mladých rybářů
NEPROVÁDÍ!!!
Prodej lze uskutečnit i koncem roku 2020 po
dohodě s p. Tymkivem Jiří tel: 725 748 884

-

-

Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.
Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu
ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si
povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1250,-Kč.
Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.
Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku dle § 7,
odst. 3, písm g), Stanov MRS

-

c) hotovost při prodeji
Nárok na zlevněnou (poloviční) povolenku dolož patřičným dokladem. Nárok mají držitele průkazů ZTP a
ZTP-P, studenti nad 18 let do 26 let
Členský příspěvek platí všichni členové, rybářský řád MP (P) jen členi, kteří ho postrádají.
Nový člen platí: zápisné, školení, legitimaci, členský příspěvek, manipulační poplatek, stanovy a rybářský
řád MRS.
Zápisné 1000,- Kč platí rovněž ti členové, kteří opomenuli zaplatit členský příspěvek do konce února
kalendářního roku (§6 odst.9 bod c Stanov MRS)
ČLENSTVÍ BEZ POVOLENKY

Úhrada udržovacího členského příspěvku na rok 2021 (předložit členskou legitimaci)
-

-

DOKLADY PRO PRODEJ POVOLENKY K RYBOLOVU
předloží: členskou legitimaci, platný státní rybářský lístek,
čl. průkazu aktuální fotografii (nebo výrazné změně podoby)
Doby prodeje členských známek a povolenek budou uvedeny na http://www.mrs-jemnice.cz/ a ve
vývěsné skřínce s týdenním předstihem. Při nadstandardním prodeji, mimo prodejní dobu se hradí poplatek
50,- Kč
Nejasnosti řeší výbor – první čtvrtek v měsíci od 18,00 hod v klubovně – sádek PS Jemnice.

Prodej povolenek se uskuteční formou výdeje u okénka, přistupujte jednotlivě s ochranou úst
Předpoklad. prodeje členských známek a povolenek v klubovně na sádkách
Leden 2021: 9; 23 od 10-12 hod.
Únor 2021: 6; 20 od 10-12 hod.
Dne 28.2.2021 po ukončení výroční členské schůze bude prodej pouze členských známek
Březen 2021: 6; 20 od 10-12 hod.
Další měsíce vždy první čtvrtek v měsíci od 17,00 do 18,00 hod.
Změna termínů vyhrazená.

