Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia v Skalici
OBJEDNÁVKA
Členských známok a povolení na lov na rok 2019
POZOR ZMENY!!!
Meno a priezvisko: .....................................................................dátum narodenia............
Adresa bydliska: Obec...............................Ulica:..................................................................číslo:............
E-mail:....................................................................................Tel.č..................................
Objednávam: (aktuálny riadok zakrúžkujte )
1, Členskú známku pre dospelých vrátane mimoriadnej snemovej známky á 23 €
2. Členskú známku pre mládež vo veku 15- 17rokov a študentov do 24 rokov á 17 €,pre deti vo veku
od 6 do 14 rokov je členské bezplatné!!!
3. Miestne povolenie na lov rýb pre dospelých á 43 €
4. Miestne povolenie na lov rýb pre deti od 6 do 14 rokov á 14 €
5. Miestne povolenie na lov rýb pre mládež od 15 do 17 rokov a študentov do 24 rokov á 33€
6. Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ (platné i na naše revíry) pre dospelých á 83 €
7. Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ (platné i na naše vody) pre deti,mládež od 6 do 14
rokov á 24€
8. Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ (platné i na naše vody) pre mládež od 15 do 17 rokov
a študentov do 24 tokov á 73€
9. Povolenie na rybník R6 á 20€,s možnosťou privlastnenia 10ks hospodársky cennej ryby (nie je nutné
objednávať aj miestne povolenie á 40€,ak chce rybár navštevovať len R6,stačí zakúpiť členskú
známku a povolenie na R6) Lov rýb na R6 bude spustený od 1.4.2019!!! (Ak bude nasadená
obsádka rýb)
10. POZOR!!! Neodpracované brigádnicke hodiny dospelý 48€,resp. mladistvý 24€ uhradiť
v hotovosti pri preberaní povolenia na lov rýb,nie poukážkou!!!
11. Neobjednávam, ale žiadam o prerušenie členstva na 1 resp. 2 roky (aktuálne zakrúžkovať)
12. Ako držiteľ povolenia na lov rýb žiadam o bezplatné povolenie pre moje dieťa od 3 do 5 rokov
Meno dieťaťa, .......................................................dátum narodenia.......................
13. Zápisné nového člena-dospelý.......67€
14. Zápisné nového člena-mládež od 15 do 17 rokov........27€
15. Zápisné nového člena-deti od 6 do14 rokov.......2€
Ako podklady pre vydanie členskej známky a povolenia predkladám. (zakrúžkujte)
16. členský preukaz s fotografiou a nalepenými členskými známkami (v prípade že
mám v členskom preukaze vylepené všetky miesta na členské známky, prikladám
fotografiu na vystavenie nového preukazu
17. Poberám invalidný alebo predčasný starobný dôchodok (týka sa mladších ako 62
rokov. (oslobodenie od brigád)
18. Predkladám brigádnický preukaz s potvrdením o zaplatení brigád vopred.
19. Som študent na škole....................................(týka sa študentov starších ako 18
rokov.)
Som si vedomý (vedomá) že uvedenie nepravdivých údajov za účelom získania neoprávnených výhod
môže mať následok disciplinárneho konania.
Objednávka je záväzná!!!
Vyplnenú objednávku treba doručiť do pošt. schránky pri kancelárii MOSRZ!
K objednávke je priložená poštová poukážka,ktorú treba vyplniť podľa objednávky! Pri preberaní
povolenky treba predložiť doklad o zaplatení!!!
Vyplnený prehľad o úlovkoch,členský a brigádnicky preukaz odovzdať do 15.1.,inak nebude
vydané povolenie na nasled. rok,podľa vyhlášky č.185/2006 Z.z.,§14/16!!!
Členské príspevky uhradiť do 31.3.,inak členstvo zaniká,podľa stanov SRZ,§10,čl.1/c !!!

Výdajné termíny: 20.1.,17.2.,17.3.2019,v čase od 9.00 do 12.00 a 13.00 do 14.30
V...................................

Podpis..........................

