Informace k objednání a placení povolenek MO Skuhrov nad Bělou
Objednání povolenek
Povolenky, které si člen bude chtít zakoupit musí mít předem objednané. Tak jak bylo již uvedeno,
povolenky, které bude člen požadovat, napíše na lístek se jménem, datem narození a vloží do obálky.
Tuto obálku vhodí do poštovní schránky buď na adrese Skuhrov nad Bělou č.p. 136 se jménem Zounar,
nebo na budově Obecního úřadu ve Skuhrově nad Bělou, do schránky “Informační centrum“.
Případně, požadované informace zaslat pomocí sms zprávy na telefonní číslo hospodáře MO ČRS
Skuhrov nad Bělou.
Platba za povolenky a členské příspěvky
Vzhledem k vládním opatřením a nařízením souvisejících s nákazou Covid-19, budou platby
prováděny bezhotovostně přímo na účet MO ČRS Skuhrov nad Bělou. Číslo účtu, na který se budou
zasílat platby je 123-3217320287/0100
Při platbě bude nutné do poznámky pro příjemce uvést symbol, za co je platba provedena.
Z - členská známka + poplatek na Debřece

700,- Kč
400,- Kč
100,- Kč

(dospělí)
(mládež)
(děti do 15 let)

MP – mimopstruhová povolenka východočeský ÚS

1.300,- Kč
700,- Kč
400,- Kč

(dospělí)
(mládež + invalidé)
(děti do 15 let)

MPC- mimopstruhová povolenka celosvazová

2.550,- Kč

(dospělí)

P - pstruhová povolenka východočeská ÚS

1.500,- Kč
800,- Kč
500,- Kč

(dospělí)
(mládež + invalidé)
(děti do 15 let)

D5 - povolenka na 5 ks ušlechtilých ryb Debřece

300,- Kč
100,- Kč

(dospělí + mládež)
(děti do 15 let)

D10 – povolenka na 10 ks ušlechtilých ryb Debřece

500,- Kč
200,- Kč

(dospělí + mládež)
(děti do 15 let)

NH - neodpracované hodiny
-

1.800,- Kč

( pokud není odpracována ani jedna hodina !!!!!)

v případě, že někdo neví, jak je na tom s odpracovanými hodinami, zašle sms zprávu
s dotazem jakou částku má uhradit na pokladníka pana Nezmeškala, nebo na
zástupce hospodáře pana Davida Zounara

Za symboly plateb každý napíše jméno plátce, aby nedocházelo k platbám, které nebudou
identifikovány.
Takže například by mohlo být v kolonce “poznámka pro příjemce“:
Z+MP+D10+NH-Zounar David
Potvrzení o provedení platby sebou každý přinese k vydávání povolenky.
Nejdéle do 30. dubna 2021 musí byt uhrazeny členské poplatky !!! Je to členská známka ,
poplatek za Debřece a brigádnické hodiny.

Provedení objednávky a poslední termín odeslání platby alespoň tři dny před termínem vydávání
povolenek.
Vydání povolenek
Vydávání povolenek bude na rybářské chatě u D1 přes výdejní okénko v uvedených termínech. Ty
budou zveřejněny na stránkách MO Skuhrov nad Bělou. Sebou každý přinese platný rybářský lístek,
členskou legitimaci a potvrzení o provedení platby (pro jistotu). Při vydávání povolenek prosíme o
dodržování bezpečnostních opatření souvisejících se šířením nákazy Covid-19. První termín výdeje
povolenek je 16.1.2021 od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

