Termíny

odevzdání úlovkov: ých
lístků za rok 2021 a výdej
nových
povolenek pro rok 2022
3. 1.2022

12. 1.2022

Vše na Obecním

hod.

1.2022
19. 1.2022
5.

10. 1.2022

26. 1.2022

úřadu v Bukovanech od 15,00

Mimo tyto term íny
po telefonické domluvě: 724687773.

Nejpozději do 15.1.2022 odevzdat
řádně vyplněné sumáře úlovků.
Ceny

členských známek
Dospělí- 500,- Kč
vojáci, mládež 15-18 let- 200,- Kč
mládež 8-15 let- 100,- Kč

Brigády

"Dle rozhodnutí Krajského územního svazu v Plzni se při koupi
povolenky platí 500,- Kč. Tyto
peníze jdou do společného fondu
Fond
-

společného hospodaření a výkonu
rybářského práva (SHR).
Členovi bude do průkazu
vylepena známka. Platí Všichni, tedy
důchodci. Zproštění jsou
a mládež do 18 let a držitelé
průkazek ZTP a ZTP — P, Platí se hotově.
+
„Dle rozhodnutí
konference Místní organizace v Sokolově
má
každý člen povinnost odpracovat 8 hodin
brigády na našich
rybochovných zařízeních nebo nahradit
finančně 400,Kč.
Zproštění brigád jsou :
důchodci ročník 1958 a nižší,
Ženy, mládež
do 18 let a děti
15 let. Dále invalidé s
průkazem ZTP, ZTP.P,
Členové žádající
slevu na povolenku
předloží průkaz ZTP, ZTP-P,
Členové žádající o zproštění
brigádní povinnosti předloží
lékařskou zprávu.
děti

do

i

Ceny povolenek

krajská, roční, MP, dospělá
: krajská, MP, invalidé, mládež(15-181et), vojáci
- krajská, MP, děti do 15 let
- eelosvazová, roční, mimopstruhová
- celosvazová, MP, mládež,
ZTP
- celosvazová, MP, děti do 15 let
- krajská, pstruhová, dospělá
- krajská, pstruhová, mládež, ZTP
- krajská, pstruhová, děti do 15 let
- měsíční — Ize koupit na MO Sokolov, MP,
P,
- týdenní — lze koupit na MO
Sokolov, MP, P,
-

©-

=

1400,- Kč

700,-Kč
250,-Kč
2550,- Kč
1450,-Kč

-650,-Kč
-.

1400,-Kč

700Kč
250Kč
800,-Kč

-600,-Kč

Výdej povolenek bude probíhat za dodržování
hygienických opatření vyhlášených vládou ČR. To
znamená roušky, rozestupy, desinfekce, atd.
Ten, kdo to nestihne odevzdat úlovkový
lístek nebo
si vzít povolenku:
platí pro něj pravidla uvedená na
MO
webu ČRS Sokolov.
Webové stránky:
Www.rybarisokol.estranky.cz

Termín
PROSINEC

Od-Do

2021

06.12.8.12.9.12. 10.12.2021.

14hod-18 hod

(97.12,9.12, 14.12. 16.12. 18.12.2021.
2022

10

hod-12 hod

03.01.-07.01.2022
4.1.6.1.8.1.2022
10.1.-14.1.2022.

14

hod-

LEDEN

11.

J.Mráz

13.1.2022

18

hod

hod- 12 hod:
14 hod - 17,30 hod
10

10

hod-

12

hod

