Číslo člena

.

Český rybářský svaz, z.s, MO Chotěboř
Lazební 206, 583 01 Chotěboř, IČ 13585517
WWW.MOCRSCHOTEBOR.CZ, e-mail: info@mocrschotebor.cz

Žádanka o vydání členských dokladů k rybolovu na rok 2018
Příjmení a jméno:

Povolání:

Ulice:

Telefon:

Obec:
Datum narození:
.

PSČ:
Email:
Číslo rybářského lístku:
Člen od roku:
.
.
Zaplatil se
Zaplatím
Brigádnická povinnost 2017*
Splnil
slevou
v plné výši
Osvobozen
Zaplatí se
Brigádnická povinnost 2018*
slevou
Odpracuje
Osvobozen
Poplatky členů:

do 15 let

16 – 18 let

dospělí

100,0,0,-

200,1000,300,-

500,1000,600,-

Mimopstruhová
povolenka:

do 15 let

16 - 18 let,
ZTP, studující

dospělí

Roční územní
Roční celosvazová

400,700,-

700,1400,-

1200,2100,-

Roční republiková

3150,-

3150,-

3150,-

700,100,-

700,400,-

700,400,-

10 - 15 let

16 – 18 let,
ZTP, studující

nad 18 let

450,-

750,-

1400,-

750,3250,800,150,-

1450,3250,800,500,-

2150,3250,800,500,-

80,-

80,-

80,-

Členský příspěvek
Nesplněná brigáda 2017
Brigáda 2018 (< únor)

Měsíční územní
Týdenní územní
Pstruhová povolenka:
Roční územní
Roční celosvazová
Roční republiková
Měsíční
Týdenní
Podklad k nároku na
slevu (číslo průk. ZTP)
Poštovné

* skutečnost zakroužkujte
** označte zakroužkováním a vepište částku

Datum:

Celkem:

Podpis člena:

** úhrada (Kč)

INFORMACE K ŽÁDANCE
o zaslání členských dokladů poštou
Žádanku vyplňte čitelně ve všech rubrikách.
Žádanku je možno stáhnout na stránkách www.morcrschotebor.cz, nebo si ji vyzvednout
v sídle MO ČRS Chotěboř, Lazební 206.
Pro začlenění do kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém žádáte o
vydání dokladů.
Pracovní povinnost mají všichni členové od 16 do 63 let, pracovní povinnost je 10 hodin, ženy
5 hodin. Finanční náhrada činí 100,- Kč/hod. (to je 1000,- Kč, u žen 500,-Kč).
Od pracovní povinnosti pro rok 2018, jsou osvobozeni:
- děti do 15 let, členové starší 63 let (1954), držitelé průkazu ZTP a ZTP-P
- slevu ve výši 50% mají invalidní důchodci a členové v kategorii 16-18 let
- při zaplacení brigády do konce února činí úhrada 60,- Kč/hod. (to je 600,- Kč, ženy 300,-Kč).
Členský příspěvek platí všichni členové, dle věku člena a musí být zaplacen do konce dubna.
Pří nezaplacení členského příspěvku do konce dubna je členovi jeho členství ukončeno.
JAK VYPLNIT ŽÁDANKU:
- člen vyplní všechny údaje o sobě
- zakroužkuje skutečnost v sekci brigádnické povinnosti a zapíše hrazenou částku do sloupce
úhrada
- v členských poplatcích opět označí zakroužkováním hrazenou částku a vepíše ji do sloupce
úhrada
- při odběru povolenky opět příslušnou povolenku zakroužkuje a vepíše do sloupce úhrada.
VÝDEJ POVOLENKY:
S touto žádankou zašlete členskou legitimaci, platný rybářský lístek, pokud v uplynulém
roce lovil, pak povolenku s řádně vyplněným záznamem o docházce a sumářem úlovků. Pro
vydání povolenky je nutno mít splněny brigádnické povinnosti v předchozím roce a vrácené
povolenky do 15 dnů po skončení její platnosti.
UDRŽOVACÍ ČLENSTVÍ:
S touto žádankou je nutno zaslat členskou legitimaci, pokud v uplynulém roce lovil, pak
povolenku s řádně vyplněným záznamem o docházce a sumářem úlovků.
POSTUP ZASLÁNÍ POŠTOU:
Zašlete, nebo vhoďte do schránky, vyplněnou žádanku s příslušnými doklady na adresu ČRS,
z.s., MO Chotěboř, Lazební 206, 583 01 Chotěboř. Jakmile obdržíme tyto doklady, zašleme
Vám na uvedenou emailovou adresu, nebo mobilní telefon, pokyny k provedení platby. Po
připsání zaslané částky na náš účet, Vám budou členské doklady a případně povolenka zaslány
formou cenného psaní poštou na adresu uvedenou v žádance.

