SMERNICA MsO SRZ Prievidza pre rok 2021
Úradné hodiny pre obvodné organizácie 1,2,3,4,5,6,7 od 14.12.2020 do 18.4.2021:
1. ObO: úradné hodiny v utorok od 14:30 do 17:30 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje p. Ján Radosa tel.: 0908 245 832
2. ObO: úradné hodiny v pondelok od 16:00 do 18:00 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje p. Jozef Duchoň tel.: 0907 650 307
3. ObO: úradné hodiny v nedeľu od 10:00 do 12:00 hod. v Klube mládeže v Poluvsí. Vybavuje p. Jaroslav Hepner tel.: 0949 183 750
4. ObO: úradné hodiny v piatok od 16:30 do 18:30 hod. v kancelárii ObO na ul. SNP 188 v Novákoch. Vybavuje p. Juraj Dolník tel.: 0905 710 587
5. ObO: úradné hodiny v nedeľu od 10:00 do 12:00 hod. v kancelárii ObO v budove OÚ v Diviackej N. Vsi. Vybavuje p. Slavomír Uhlár tel.: 0907 046 616
6. ObO: úradné hodiny v stredu od 16:00 do 18:00 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje p. Ervín Geier tel.: 0949 063 248
7. ObO: úradné hodiny v nedeľu od 9:00 do 11:00 hod. v kancelárii ObO ul. Školská v Kanianke. Vybavuje p. Mgr. Marek Murár tel.: 0918 813 435
Termíny konania členských schôdzí obvodných organizácií a mestskej konferencie:
1. ObO: dňa 6.3.2021 o 9:00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. F.Madvu 11, Prievidza
2. ObO: dňa 14.3.2021 o 9:00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. F.Madvu 11, Prievidza
3. ObO: dňa 7.2.2021 o 9:00 hod. v Klube mládeže v Poluvsí
4. ObO: dňa 21.2.2021 o 9:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch
5. ObO: dňa 14.2.2021 o 9:00 hod. v Kultúrnom dome v Diviackej Novej Vsi
6. ObO: dňa 7.3.2020 o 9:00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. F.Madvu 11, Prievidza
7. ObO: dňa 28.2.2021 o 9:00 hod. v Dome kultúry ul. SNP 584, Kanianka
Termín konania Mestskej konferencie: dňa 10.4.2021 o 9:00 hod. v kultúrnom dome v Necpaloch, Prievidza
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa jednotlivé termíny môžu zmeniť – každá zmena bude v dostatočnom predstihu zverejnená na webovej stránke
MsO SRZ Prievidza www.srzprievidza.sk
SPÔSOB PLATENIA ZA POVOLENIA A ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
Členský príspevok musí byť uhradený do 31.3. bežného roka – v prípade nezaplatenia členstvo v SRZ zaniká.
Platbu je potrebné vykonať bankovým prevodom z vášho účtu, alebo vkladom na účet MsO v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne. O platbe je
potrebné doložiť doklad.
Poplatky v roku 2021 - neplatiť poštovou poukážkou na pošte!!!
Zápisné:
Deti 6-14 rokov: 5,00€
Mládež 15-18 rokov: 50,00€
Dospelí po dovŕšení 18 rokov: 100,00€
Skúšky:
Mládež 15-18 rokov: 30,00€
Dospelí po dovŕšení 18 rokov: 30,00€
Člen prestupujúci do MsO SRZ Prievidza z inej MO alebo MsO: 30,00€ za školenie
Deti organizované v KMR neplatia za skúšky
Deti neorganizované v KMR: 8,00€
Členské príspevky: Deti 6-14 rokov: 1,00€
Mládež 15-18 rokov: 17,00€ (aj študent do 25 rokov po preukázaní potvrdenia o návšteve školy)
Dospelí po dovŕšení 18 rokov: 32,00€
Poplatky za obnovenie členstva: 5,00€, 50,00€, 100,00€
Poplatok do rezervného fondu muži aj ženy po dovŕšení 18 rokov do 70 rokov: 5,00€
Ceny povolení:
MIESTNE POVOLENIE KAPROVÉ
MIESTNE POVOLENIA PSTRUHOVÉ
Deti od 3 do 6 rokov
bezplatne
Dospelí a mládež
50,00€
Deti do 15 rokov
14,00€
ZVÄZOVÉ POVOLENIA
Dospelí a mládež
46,00€
Kaprové povolenie dospelí a mládež
40,00€
Držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS platia ako dospelí
Kaprové povolenie deti do 15 rokov
10,00€
LIPŇOVÉ ZVÄZOVÉ POVOLENIE

40,00€

Každý člen je povinný prevziať si povolenie na rybolov do 18.4.2021.
Prihlasovanie za nového člena SRZ od veku 15 rokov:
Záujemcovia o členstvo si vyzdvihnú prihlášku u príslušnej ObO podľa bydliska. Zároveň im bude vydaný šek na sumu 30,00€. Po uhradení poplatku prinesú
vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade – do tej obvodnej organizácie, kde mu to bolo vydané. Táto ich neodkladne odovzdá skúšobnej komisii.
Prihlasovanie nových členov je do 15.3.2021. Variabilný symbol je prideľovaný podľa ObO. Školenie a skúšky z rybárskeho minima pre nových členov sa
budú konať dňa 20.3.2021 o 8:00 hod. v kultúrnom dome v Necpaloch, Na záhumní 422/2, 971 01 Prievidza – Močidlá. Toto je povinné pre všetkých nových
uchádzačov o členstvo v SRZ. Po školení a skúškach, ktoré budú formou testu – úspešný uchádzač dostane pokyny na zaplatenie zápisného, členského,
príslušného povolenia na rybolov a rezervného fondu. Úhradu týchto poplatkov je potrebné vykonať čo najskôr, pretože výdaj povolení je do 18.4.2021.
Prihlasovanie detí do 15 rokov:
Rodičia dieťaťa, ktoré má záujem stať sa členom SRZ sú povinný dieťa prihlásiť do niektorej obvodnej organizácie, ktorá dieťa zaradí do príslušného krúžku
mladých rybárov. Krúžok mladých rybárov pre deti z mesta Prievidza bude v Centre voľného času. Deti, ktoré navštevovali krúžok neplatia za skúšky.
Ostatné deti platia zápisné 5,00€ a za skúšky 8,00€.

Informácie o termínoch konania brigád a pretekov sú uverejňované na webovej stránke MsO SRZ Prievidza www.srzprievidza.sk
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