
RYBÁŘŮM NOVOBORSKÉ ORGANIZACE
Vyzýváme k     odevzdání sumářů pstruhových povolenek!!!!!!!!  
Upozorňujeme na včasné odevzdání statistik v určených termínech
a zaplacení členského příspěvku nejpozději do konce dubna 2020. 
Jinak členství zaniká!!
Členský příspěvek pro dospělé činí………………………………………….   
500,- Kč
                 pro mládež do 18 let …… 200,- Kč
                 pro mládež do15 let ……. 100,- Kč

Ceník povolenek pro rok 2020 
Severočeská územní – mimo pstruhová                  Celosvazová
dospělí                          1450,-                                      2500,-
mládež,ZTP*                   725,-                                      1400,-        
děti do 15 let                  360,-                                        650,-

            Severočeská územní – pstruhová
Dospělí                        1500,-                                         2600,-     
 mládež, ZTP*               750,-                                         1450,-**      
 děti dom 15 let            375,-                                           700,-

Celorepublikové ČRS+MRS         MP   3550,-              P 3700,- 
      
*  držitelé  průkazky  ZTP  a  ZTPP,  mládež  do  18  let  a  studující
denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
** držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež dom 18 let
Platby se provádí přímo hotovostně při odběru členské známky a
povolenky.
Členové,  kteří  se  podíleli  na  hospodářském  výsledku  v tomto  roce  a
odpracovali nebo doplatili  předepsaný počet brigádnických hodin, obdrží
po předložení brigádnické knížky na RD dne  20.12.2019 v době od
13,00 do 15,00 hodin poukázku na vánočního kapra (v uvedeném
čase je již možné také kapra vyzvednout.)
Dne 11.12.2019 od 15.00 do 17,30 hodin bude možné zakoupit
povolenky k rybolovu na rok 2020. Povolenky obdrží  ti,  kteří  splnili
podmínky pro vydání povolenek. Nutno mít platný SRL a členský průkaz.
Ti,  kdo  budou  kupovat  povolenky  dostanou  po  předložení  brigádnické
knížky a splnění brig. povinnosti poukázku na kapra, již v tento den.
POZOR člen od 65 let a osoby osvobozené od brigád tento nárok
nemají  (pokud  nemají  odpracované  hodiny)  –  příklad
vyjmenovaná osoba odpracuje 10 hodin,  ač nemá povinnost  má
nárok na poukázku v hodnotě 80,- Kč.    
Prodej ryb pro veřejnost probíhá od  19.12.do 23.12.2019 v době od
09,00 do 11,00 hodin a od 13,00 do 16,00 hodin, V tyto dny bude,
též možné vyzvednout kapra.
Dne 11.1.2020 (sobota) od 09,00 do 15,00 hodin bude v RD prodej
známek a povolenek, nutno mít platný SRL a členský průkaz. Povolenky



obdrží  ti,  kteří  splnili  podmínky pro vydání  již v roce 2019 a odevzdali
sumář  úlovků.  Novým  členům  až  po  odpracování,  nebo  doplacení
příslušných hodin.                 
 

 

Brigády v     roce 2020:   
jarní: první dva víkendy v dubnu, další termíny po dohodě s hospodářem panem 
Spálenským.
 

 
Výroční členská schůze:     v sobotu na RD dne 21.3.2020 od 8.30 hodin 
 

Rybářské závody:      (datum stanoveno na výroční členské schůzi) 

 

Webové stránky : www.mocrsnovybor.cz
                                                                                         Petrův zdar
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