Moravský rybářský svaz z.s.
Pobočný spolek (PS) Brno 2, Optátova 26
Žádanka o vydání členských dokladů a dokladů k rybolovu na rok 2018
Příjmení a jméno:
E-mailová adresa:

tel.:

Adresa:
Obec:

PSČ:

Datum narození:

Číslo ryb.lístku:

Číslo členské leg.:
Brigáda za rok 2017:

Člen od roku:
splnil

osvobozen

Zaslat zpravodaj a žádanku poštou:

ANO

NE

( poplatek )

( stáhnu si z internetu )

Částka

Platba

Poplatky členů do 16 let:
Zápisné:

-

Školení:

200,-

Členský příspěvek:

200,-

Zaslání zpravodaje a žádanky poštou:

30,-

Nesplněná brigáda:
Stanovy:

uhradil

platí stávající

Mimo pstruhová povolenka:
Roční:

300,-

Měsíční:

-

Týdenní:

-

Roční republiková:

-

Pstruhová povolenka:
Roční:

300,-

Týdenní:

-

Roční republiková:

-

Manipulační poplatek pro všechny členy:

20,-

Celkem:

Datum:

Vydal:

Podpis:

20 Kč

Informace a pokyny pro řádné vyplnění:

-

-

-

-

-

-

-

-

Žádanku vyplňte čitelně ve všech rubrikách, včetně čísla rybářského lístku vydaného
městským úřadem!
Kdo bude požadovat v příštím roce zaslání zpravodaje a žádanky poštou musí označit
v příslušném řádku žádanky ANO a zaplatit poštovné 30,-Kč. Obě tiskoviny lze
kdykoliv stáhnout z našich stránek www.mrsbrno2.cz formátu pdf
Pracovní povinnost mají všichni členové od 16 do 65 let (schváleno na VII sjezdu MRS
10/2011). Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni:
plně invalidní důchodci
- starobní důchodci a členové starší 65 let (ročník 1953)
- předčasní starobní důchodci nad 60 let (nutno předložit doklad)
- ženy
Nesplněná pracovní povinnost se hradí částkou 500,-Kč
Nárok na zlevněnou (poloviční) povolenku dolož patřičným dokladem! Nárok mají:
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P
- studenti nad 18 let
Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém
žádáte o vydání dokladů
Členský příspěvek platí všichni členové.
Noví členové platí: zápisné, školení, legitimaci, členský příspěvek, manipulační
poplatek, stanovy a Rybářský řád MRS. Po splnění nebo uhrazení pracovní povinnosti
obdrží povolenku k rybolovu, kterou uhradí v předepsané výši.
Zápisné 1000 Kč platí rovněž ti členové, kteří opomenuli zaplatit členský příspěvek do
konce února kalendářního roku (§6 odst. 3 bod g Stanov MRS)
Členství bez povolenky - se žádankou předlož:
členskou legitimaci, a pokud jsi v uplynulém roce lovil, tak i doklad o splnění
(osvobození) pracovní povinnosti (brigády) a potvrzení o odevzdání „Záznamu o
docházce“ a „Sumáře úlovků“
Doklady k rybolovu - se žádankou předlož:
- členskou legitimaci
- platný státní rybářský lístek vydaný městským úřadem
- potvrzení o vrácení „Záznamu o docházce“ a „Sumáře úlovků“ z minulého roku
- doklad o splnění (osvobození) pracovní povinnosti
- aktuální fotografii při výměně čl. průkazu nebo změně podoby
- Republiková povolenka platí v revírech Českého (ČRS) a Moravského (MRS)
rybářského svazu.
Krátkodobé povolenky na revíry Dyje 5 a Dyje 7 vydává pro členy ČRS:
- zařízení „Pálava s.r.o.“ v Pasohlávkách
- sekretariát MRS v Brně, Soběšická 83
Poplatky, které hradíte, v Žádance zakroužkujte a částky vepište do sloupce „Platba“

„Petrův ZDAR“ Výbor MRS z.s. PS Brno 2

