Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn
www.rybarihorsovskytyn.cz
V Horšovském Týně 5. 12. 2017

Informace pro členy MO o důležitých záležitostech nejbližšího období
Prodej povolenek, placení členských příspěvků a zápisného bude v kanceláři naší MO (Boženy
Němcové 34, Horš. Týn). POZOR – vezměte sebou platný rybářský lístek, členský průkaz
s fotografií, průkaz o odpracovaných brigádách, průkaz ZTP nebo ZTPP.

Termíny pro odběr známek a povolenek jsou následující:
28. 12. 2017 - čtvrtek
06. 02. 2018 - úterý
06. 03. 2018 - úterý
30. 04. 2018 - pondělí

od 14,00
od 17,00
od 17,00
od 15,00

do 17,00 hodin
do 19,00 hodin
do 19,00 hodin
do 17,00 hodin

POZOR: poslední možnost zaplacení členského příspěvku je 30. 4. 2018 (pondělí).
NEZAPOMEŇTE: jednou z podmínek vydání povolenky je odevzdání řádně vyplněného přehledu o
úlovcích za rok 2017 do 15. ledna 2018 a to takto:
- zaslat na adresu: ČRS,z.s., MO Horš. Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn,
- nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v
době ord. hod. zub. lékařů).
Zdůrazňujeme na správné vyplnění úlovkového listu, protože je bude zpracovávat odborná
firma a nedostatky ve vyplnění mohou mít za následek nevydání nové povolenky (vzor vyplnění
je v rybářském řádu 2017 - 2018).

Pro rok 2018 jsou v MO Horšovský Týn následující platby:
1.

Členský příspěvek:

dospělí
mládež do 18 let včetně
děti do 15 let včetně

500,-Kč
200,-Kč
100,-Kč

2.

Zápisné nových členů:

dospělí
mládež do 18 let včetně

500,-Kč
250,-Kč

3.

Krajská povolenka dospělí
mládež do 18 let včetně
děti do 15 let včetně
ZTP a ZTPP
Celosvazová MP roční

4.
5.

1.300,-Kč
650,-Kč
250,-Kč
650,-Kč
2.100,-Kč

+
+
+
+
+

RMV 200,-Kč
RMV 200,-Kč
RMV 50,-Kč
RMV 200,-Kč
RMV 200,-Kč

1.500,-Kč
850,-Kč
300,-Kč
850,-Kč
2.300,-Kč

Finanční úhrada za neodpracované brigády = 1000,- Kč (částka na základě usnesení
VČS 2011, brigádnická povinnost do 70 let věku člena).

Dne 10. února 2018 se bude konat náš 61. rybářský ples v Semněvicích. Výbor uvítá aktivní podíl
každého člena i příspěvek do tomboly. Tím jste také na ples pozváni.
Výbor MO přeje v roce 2018 pevné zdraví, osobní i podnikatelské úspěchy a příjemné
sportovní zážitky.
Členové naší MO, kteří mají mailovou adresu a jsou ji ochotni organizaci poskytnout, mohou
poslat tuto informaci na mail jednateli: prastil.ivan@tiscali.cz. Poté budou založeni do adresáře
k následnému zasílání pozvánek, zápisů a dalších informací z MO H. Týn.

Kabourek Miroslav v.r.
předseda MO

Bc. Praštil Ivan v.r.
jednatel MO

