Informace pro členv ČRS. z. s.. MO Smiřice
Všem rrašímčlenůmpřipomínirme povinnosti a orgzrnizačníopatření pro výdej povolenek
v nirsledLrjícím roce.
l . Zaslat řádně sečtený přehled o ťrlovcích (povolenka k rybolovr_r) za rok 2021 do I0.1,2022 na adresu:
Český rybářský svaz, z. s., místníorganizace 503 03 Smiřice, přípaclně odevzclat osobně 8.1.2022 při
výcleji povolenek. Pokr-rd by se výdej s ohledem na případná hygienická opatření rremohl
v Lrvedených termínech usklttečnit, br-rde řešen v termínech náhradních.Totéžse týkir konaní VČS.
Bližšíinformace by byly pak Lrvecleny na webových stránkách našíorganizace
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Povolenka k rybolovr.r bLrcle vydána pollze členťtm,kteří mají splněné člensképovinnosti za
rok2O2l a po předložení těchto dokladťr:
a) platného rybirřského lístku na rok2022 b) členskélegitimace s fotografií
Uhrady povolenek a členských příspěvkťr budou prováděny v hotovosti při.iejich
výdeji,
Cen)z členských příspěvkťr:
Dospělí členové
mládež 16-18
děti do 15 let
Členská známka 500,- Kč
200,- Kč
l00,- Kč
Ceny povolenek - celoročníMP - SHR
Dospělí členové
mládež 16-18
děti do 15 let
1.300,- Kč
700,- Kč
400,- Kč
pstrlrhové povolenky
1.500,- Kč
800,_ Kč
500,- Kč
povolenka celosvttzová - MP
2.550,- Kč
1.450,_ Kč
650,- Kč
Slevy z povolenek SHR.
StudlÚÍcí m\ádež nad 18 let po předložení str-rd. prťrkazu a členovés prťtkazem ZTp a
ZTP/P mají nárok na celoročnípovolenku MP v ceně 700,- Kč. Jiné slevy se neposkytr_rjí.
Samostatnou sor:částíčlen. příspěvkrr je v souladu s ltsnesením VČS MO ze dne 10.3.2018
nirhrada íyzickéhoplnění brigirdní povinnosti ve výši ročníhopříspěvkLr 500,- Kč. Věková hranice
platby je do 62let věku (konec kalendář,ního roku v němž br"rde dosažena). Příspěvek je splatný při
výdeji- odběrr"r - povolenky. Netýká se clržitelťrprťrkazťr ZTP aZTP|P, žen a dětí do l5 let.
Výdej povolenek
Povolenky budou vydávány na Rybářské klubovně ve dnech:
8. 1.2022 od 8.30 do 11.00 hod.
22. 1.2022 od 8.30 do 11.00 hod.
Poslední výclej se uskuteční při VČS dne 12.3.2022. VČS se koná v Kulturním domě
Dvorana Smiřice - zahájení v 8,30 hod. Tento dopis považuite za řádnou pozvánku.
Žádní, dalšíporuání na VČS nebudou ,asíláru.

10. PísníkObora

- ev. č, 0845I I02. Opětné zahájení rybolovr-r od 1.1.2022. Na revíru platí
poLlze samostatné povolenky vydané MO ČRS, z. s. Smiř,ice. Hostovské povolenky 1pro
neČleny MO Smiřice) br-rdor-r vydávány výhradně krátkodobé - měsíčnía l4denní. Bližší
podmínky rybolovr-r obdržíkaždýdržitel povolenky a jsor: její nedílnor_r sor.rčástí.
ceny povolenek pro členv Mo smiřice - roční

Dospělí členrlvé
500,-

l

Kč

mládež 16-18
200,-

Kč

děti do t5 let
l00,- Kč

l. Je-li člen našíorganizace

svědkem porr"ršovirní ustanovení rybářského řz'ldr_r na svěřených
revírech jiným lovícírnrybářem, případně pyt"láctví,je povinen toto neprodleně oznámit na
jeden z těchto kontaktťr:
St. Srámek ]36111 293 l K. Dunas 603 256 924,

Výbor MO SMIŘICE všem členťrmpřeje pevné zdraví a mnoho rybářských úrspěchťrv roce 2022.
Výbor MO ČRS, z. s., Smiřice

