Informace a pokyny sezóna 2018:

Moravský rybářský svaz PS Jemnice
Poplatky členů:
Zápisné
Školení (Nový člen)
Členský příspěvek
Nesplněná brigáda
Stanovy MRS

Nad
18r.
1000.200,450,800,10,-**

16-18 8-15 r.
r.
1000,200,200,- *
450,200,800,10,- **

Mimo pstruhová
povolenka:
Roční
Poloviční
Roční republiková
Měsíční
Týdenní
Man. poplatek
Ryb. Řád na MPR

Nad
18 r.
950,500,3150,650,400,30,15,-

16-18
r.
500,-

Pstruhová
povolenka:
Roční
Roční republiková
Man. poplatek
Ryb.řád na P revíry

Nad
16-18
18r.
r.
1000,3250,30,10,-

-

-

8-15 r.

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

300,-

30,15,-

30,15,-

-

8-15 r.
-

Předpoklad. prodeje čl.zn. a povolenek:
Leden 2018: 6, 13, 20, 27 ledna od 10,00 do 12,00 hod.
Únor 2018: 3, 10, 17, 24 února od 10,00 do 12,00 hod.
Březen 2018: 3, 10 března od 10,00 do 12,00 hod.
Další měsíce vždy první pátek v měsíci od 17,00 do 18,00 hod.
Změna termínů vyhrazená.

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 hodlají v roce 2018 lovit
Nový člen platí: zápisné, školení, legitimaci, členský příspěvek, manipulační poplatek, stanovy a rybářský
řád MRS. Po splnění nebo uhrazení pracovní povinnosti obdrží povolenku k rybolovu, kterou uhradí
v předepsané výši.
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 členského příspěvku na rok 2018 (předložit členskou legitimaci)
-

* školení je prováděno u DDM Jemnice v kroužku mladých rybářů
- vedoucí kroužku FURDAN Štefan tel:607670617
Mimo kroužek se školení mladých rybářů NEPROVÁDÍ!!!
** jen nový člen
Prodej lze uskutečnit i koncem roku 2017 Tel: 720557350

Pracovní povinnost (10.hod- rok) mají všichni členové od 16 do 65 let (schváleno na VII sjezdu MRS
10/2011) Od pracovní povinnosti jsou osvobození: Držitele průkazů ZTP, ZTP-P, plně invalidní důchodci,
ženy, mládež do 15 let
Nesplněná pracovní povinnost se hradí částkou 800,- Kč (1hod=80,-Kč).
Úhrada se provádí: (úhradu provádět od 1.1.2018 !!)
a) složenkou typ A na adresu: Moravský rybářský svaz, pobočný spolek, Červenomlýnská 523, 67531
Jemnice, číslo účtu 1523955329/0800 variabilní symbol – své rodné číslo (datum narození bez teček)
b) převodem na účet Moravský rybářský svaz, pobočný spolek, Červenomlýnská 523, 675 31 Jemnice

-

-

DOKLADY K RYBOLOVU
předloží: členskou legitimaci, platný státní rybářský lístek,
doloží splnění (hrazení) pracovní povinnosti, nebo osvobození od pracovní povinnosti, při výměně
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 tj. mimo prodejní dobu se hradí
poplatek 50,- Kč
Nejasnosti řeší výbor - první pátek v měsíci od 18,00 hod v klubovně – sádek PS Jemnice.

