Vážení sportovní přátelé,
předkládáme Vám pravidelný Oběžník, ve kterém Vás seznámíme s aktuálními zprávami,
cenami povolenek a členských příspěvků. Také Vás chceme seznámit se změnami
v brigádnické povinnosti členů.
Brigádnický poplatek (500 Kč) se platí k první vydané povolence na rok 2020 (svazové
nebo územní). Od tohoto příspěvku jsou osvobozeni děti a mladiství do 18 let, ženy, držitelé
ZTP a ZTPP, dále člen MO nad 65 let včetně, který je členem MO ČRS Stříbro 5 a více let.
Přehled o úlovcích – řádně vyplněné povolenky odevzdat nejdéle do 15 dnů po skončení
platnosti.
Z důvodu opakovaných nedostatků při vyplňování úlovkového listu, výbor
MO ČRS Stříbro rozhodl o způsobu řešení tohoto problému. Podrobné
informace budou zveřejněny na informační vývěsce v klubovně MO a na
webových stránkách MO ČRS Stříbro (www.rybaristribro.cz).
Členský příspěvek pro rok 2020 je stanoven následovně. Kdo tento příspěvek neuhradí
do konce měsíce dubna, ztrácí členství u ČRS z.s.
Členská známka pro dospělé

500 Kč

Mládež 16–18 let

200 Kč

Děti do 15 let

100 Kč

Ceny povolenek pro rok 2020 jsou stanoveny takto. Podrobnější informace naleznete
na našich webových stránkách.
MP

P

1 400 Kč

1 400 Kč

Mládež, ZTP – roční

700 Kč

700 Kč

Děti do 15 let – roční

250 Kč

250 Kč

2 500 Kč

2 600 Kč

Dospělí – roční

Celosvazové

Všechny platby vůči organizaci budou placeny v hotovosti v kanceláři MO.
Úřední hodiny pro rok 2020 jsou stanoveny následovně:
pondělí

15:00 – 19:00

středa

15:00 – 19:00

První hromadnou akcí pro naši místní organizaci je Rybářský ples, který je pořádán
22. února 2020 v Kulturním domě ve Stříbře. K tanci a poslechu bude hrát Amati Band.
Další, pro naše členy významnou akcí, je Výroční členská schůze MO Stříbro. Ta se koná
v kině Slavia ve Stříbře dne 21. března 2020 od 9:00.

Výbor MO Vám přeje hodně štěstí, zdraví
a mnoho rybářských zážitků a úspěchů v roce 2020.

„PETRŮV ZDAR“
www.rybaristribro.cz

