Informace pro členy MO ČRS Chrást pro rok 2020
Výdej povolenek pro rok 2020

Povolenky budou vydávány jen členům, kteří ve stanoveném termínu splnili všechny
členské povinnosti. Dále odevzdali řádně vyplněný přehled o úlovcích a docházce k vodě,
nejpozději však do 15-ti dnů od konce platnosti povolenky k lovu. Při odběru povolenky na
rok 2020 v termínu do 18.1.2020 bude také možné odevzdat přehled o úlovcích za rok
2019.
 Výdej povolenek bude v kanceláři organizace v Chrástu v době od 9:00 do 14:00 ve
dnech 4.1., 18.1. a 8.2.2020 vždy v sobotu. Úhrada ceny povolenky spolu s členským
příspěvkem a úhradou SHR bude v hotovosti při převzetí povolenky.
Převzetí povolenky mimo výdejní termíny 4.1., 18.1. a 8.2.2020 v kanceláři MO je
spojeno s úhradou poplatku 100,- Kč na režii kanceláře.

Povolenky 2020
Ceny povolenek
Dospělí
Mládež 16-18 a ZTP
Děti do 15 let

Územní
mimopstruhové
pstruhové
1400,1400,700,700,250,250,-

Celosvazové
mimopstruhové
2500,1400,650,-

pstruhové
2600,1450,700,-

Ceny ostatních povolenek sdělíme v kanceláři MO nebo je lze najít na

https://www.crsplzen.cz/inpage/ceny-povolenek-2020/
Členský příspěvek
Musí být zaplacen nejpozději do 30. dubna 2020 a to i v případě, že člen nebude žádat o
vydání povolenky. Po tomto termínu zaniká členství!
Kategorie
Dospělí, ZTP
Mládež 16-18 let
Děti do 15 let

Cena známky
500,200,100,-

Fond SHR
Člen, který vyžaduje vydání (prodej) povolenky pro daný rok, je povinen uhradit příspěvek
do fondu SHR (fond společného hospodaření na revírech) takto:
a) Člen ve věku 18-64 let (včetně) uhradí částku 500 Kč. Tuto částku může nahradit
prací podle potřeby MO v rozsahu 5 hodin
b) Člen starší 65-69 let 400 Kč. Tuto částku může nahradit prací podle potřeby MO
v rozsahu 4 hodin.
c) Člen ve věku 70-79 let uhradí částku 300 Kč. Tuto částku může nahradit prací podle
potřeby MO v rozsahu 3 hodin.
d) Člen od věku 80 let je od příspěvku osvobozen
e) Držitelé průkazu ZTP jsou od placení osvobozeni
f) Děti a mládež ve věku do 18 let jsou od placení příspěvku osvobozeni

Kancelář organizace
Úřední hodiny budou v pondělí 6.1. 2020 a následně každé pondělí od 15:30 do 18:00
hodin do 30.4.2020. V dalších měsících bude provoz kanceláře z ekonomických důvodů
uzavřen a výdej povolenky si každý zájemce může domluvit telefonicky na
tel. 736 645 716 – p. März

Schůze organizace
Výborové – dle pololetního plánu, členská 21.3.2020 od 8:30 hodin v Cukrárně a
Kavárně v Chrástu u rybníka (nám. Čsl. legií 640).

Rybářské kroužky
Pro mládež jsou připraveny rybářské kroužky v Chrástu a Stupně. Začínající mladý rybář
je povinen kroužek navštěvovat.

Aktuální informace o dění v MO můžete získat na www.crschrast.cz
Projednáno na výborové schůzi MO ČRS v Chrástu dne 23.11.2019

Pozor!!!
ČRS MO Chrást
hledá vedoucího rybářského kroužku pro
začínající rybáře a rybářky.
V případě vašeho zájmu neváhejte kontaktovat
pana Märze
Tel: 736 645 716
nebo člena výboru MO Chrást,
který s vámi váš zájem rád projedná.
Činnost rybářských kroužků je budoucnost
Českého rybářského svazu jako takového.
Přijďte nám proto pomoci jeho budoucnost
spoluvytvářet.
Předem děkujeme za váš zájem
Výbor MO Chrást

