
                                       

CENA

27,00 €

14,00 €

100,00 €

50,00 €

5,00 €

10,00 €

50,00 €

25,00 €

5,00 €

30,00 €

1,00 €

46,00 €

14,00 €

0,00 €

40,00 €

30,00 €

17,00 €

35,50 €

10,50 €

35,50 €

Číslo člena (z členského preukazu je zhodné aj 

s vaším variabilným symbolom ku platbe):

Priezvisko: Meno: Titul: 

Ulica, číslo: Obec: PSČ: 

Telefónne číslo: Mail:

Dátum narodenia: 

Podpis : .................................................Za ObO: ............................... V dňa  

Svojim podpisom dávam súhlas MsO SRZ Prievidza so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie, počas môjho členstva a archivácie v MsO SRZ Prievidza.

Člen SRZ od (deň,mesiac,rok): 

ZVÄZOVÉ POVOLENIA - LIPŇOVÉ VODY

Lipňová - zväzová všetci členovia od 6 rokov + zväzový poriadok vody lipňové

Celkom za objednávku

ZVÄZOVÉ POVOLENIA - KAPROVÉ VODY

Kaprová - zväzová deti 6-14 rokov + zväzový poriadok vody kaprové

dospelí + zväzový poriadok vody kaprovéKaprová - zväzová

Lipňová - deti do 15 rokov

MIESTNE POVOLENIA - LIPŇOVÉ VODY

Lipňová - miestna dospelí a mládež od 15 rokov

dospelíPstruhová - dospelí

Kaprová - deti 6-14

Zákon 139/2002 Z.z, Vykonávacia Vyhláška 185/2006 + Stanovy SRZ

Kaprová - deti do 6 na bič deti do 6 rokov (bezplatné)

Kaprová - miestna dospelí

deti 6-14 rokov

MIESTNE POVOLENIA - PSTRUHOVÉ VODY

Rezervný fond 15-70 rokov

Skúšky (variabilný symbol v tomto prípde udavajte v tvare 42017)

MIESTNE POVOLENIA - KAPROVÉ VODY

všetci členovia ku skúškam z RM

všetci členovia vo veku 15-70 rokov

od 15 rokov veku

Neúčasť na VČS v roku 2016 okrem prerušení v roku 2016

  5 hodín á 5€

10 hodín á 5€

Neodpracovaná brigáda v roku 2016

Neodpracovaná brigáda v roku 2016

Objednávka rybárskych povolení pre členov 4. ObO SRZ Nováky - rok 2017

Po spracovaní Vašej vyplnenej  objednávky, zaplatení poplatkov a donesení alebo zaslaní potvrdenia o zaplatení, obdržíte povolenie na rybolov.

 Pri výdaji povolení v Rybárskom dome predložte:  študenti: potvrdenie o dennom štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom 

stave pre odpustenie brig. činnosto. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4 cm. 

Položka

Členská známka musí byť uhradená do termínu: 31. marca 2017.

Ostatné informácie ohľadom predaja povolení nájdete na: http://www.srzprievidza.sk/hospodar/povolenky/ceny/

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte 

Vašimi údajmi. Vyplnenú objednávku treba doniesť výdajcovi povolení. Úradné dni sú každý piatok od 23.12.2016 do 

28.4.2017 v čase od 14:30 do 16:30 hodiny na Rybárskom dome na ul. SNP 118, v Novákoch, alebo poslať na email: 

jurajdolnik1972@gmail.com . Výdaj zabezpečuje Juraj Dolník (č.t.: 0905 703 006).                                              Správnym 

vyplnením urýchlite systém predaja.

Výber kategórií a priradenie k položkám

ČLENSKÉ ZNÁMKY

Členská známka mládež (študenti 19 až 25 r. priniesť potvrdenie o dennom štúdiu) mládež, študenti,15-18 (19-25)

Zápisné deti od 6 - 14 rokov deti

Zápisné mládež od 15 - 17 rokov

Členská známka dospelí, všetci členovia

mládež 15-17 rokov

CENINY A POPLATKY

Zápisné dospelí, obnova členstva dospelí


