
 Při každé platbě složenkou nebo převodem na účet vždy uvádějte svůj variabilní symbol (VS).

VS je evidenční číslo nahoře vpravo vedle fotografie na Vaší členské legitimaci.  (Rodné číslo NE!)

Variabilní symbol musí být napsaný především na části složenky, která zůstává na poště nebo v bance. Platby složenkou 

provádějte min.3 dny před výdejem povolenky. Je to nutné pro kontrolu příchozí platby na účtu. Pokud složenka nedošla

poštou, můžete si ji vyzvednout v úředních hodinách na středisku. Při platbě bankovním převodem zadávejte VS také.

    K vydání povolenky si přineste členskou legitimaci, platný rybářský lístek pro rok 2021
   a vyplněný rozpis plateb s nalepeným ústřižkem složenky.

    Na poloviční povolenku mají nárok mladí od 16 do 18 let, studenti do 26 let po předložení aktuálního

   potvrzení o studiu a držitelé platného průkazu ZTP po jeho předložení při výdeji povolenky.

     Členská legitimace - pokud jsou všechna políčka pro vylepení známek plná, nebo neodpovídá fotografie, 

    je nutné vystavit legitimaci novou. Nevhodná fotografie, nečitelná nebo poškozená legetimace a chybějící

    známka na rok 2021 muže být důvodem k odebrání povolenek.

Členský příspěvek je 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky). Udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč je pro členy,

kteří v roce 2021 nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném

roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

ČERVENEC - PROSINEC : jen každé 2. pondělí v měsíci.

Pondělní úřední hodiny v lednu až březnu jsou určeny pro vyřízení členských záležitostí - povolenky nevystavíme!

Doklady pro vystavení povolenky je možné předat během úředních hodin (musí být splněny všechny členské povinnosti) 

a následně si je vyzvednout další pondělí po výdeji povolenek (nebo dle domluvy).      Povolenky poštou nezasíláme.

ÚTERÝ od 16:00 do 19:00 hod. - 5. ledna,  12. ledna,  19. ledna

NEDĚLE od 8:00 do 12:00 hod. - 31. ledna

dále jen ÚTERÝ od 16:00 do 19:00 hod. - 9. února,  16. února,  23. února

9. března,  16. března,  23. března

program: 1.zahájení, 2.schválení programu schůze, 3. volba komisí, 4.zpráva mandátové komise,

                5.zpráva o činnosti spolku, 6.diskuze, 7.zpráva návrhové komise, 8.schválení usnesení, 9.závěr

Termíny pro výdej povolenek pro členy PS Tišnov v roce 2021 :

 Moravský rybářský svaz, z.s. -  pobočný spolek Tišnov

Oběžník na rok 2021
 Ceny členských příspěvků, povolenek a ostatních poplatků jsou uvedeny v přiloženém rozpisu plateb.

Všechny platby provádějte převodem na účet nebo složenkami.
  ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MUSÍ BÝT ZAPLACEN DO KONCE ÚNORA 2021!   

 Doporučujeme provádět platby přednostně bankovním převodem. V dnešní době to je rychlejší 

a přehlednější způsob platby. Při platbě složenkou se musí navíc ještě platit poštovní poplatky.

   Kdo záznamy včas neodevzdá, nemá nárok na vydání nové povolenky!

Pokud má člen MRS zájem zakoupit povolenku u ČRS, musí zaplatit členský příspěvek 1.250,-Kč.

HOTOVOST NEPŘIJÍMÁME!   Číslo účtu našeho spolku je     31130641 / 0100 

Úřední hodiny jsou od 16.00 do 17.00  hod. - mimo svátků.

LEDEN - BŘEZEN :   každé pondělí DUBEN - ČERVEN :   každé 2. a 4. pondělí 

KDO NEZAPLATÍ DO KONCE ÚNORA A CHCE BÝT DÁLE ČLENEM MRS, MUSÍ MIMO ČLENSKÉHO

PŘÍSPĚVKU 1 250,- nebo 450,- Kč TAKÉ ZNOVU UHRADIT DLE STANOV ČÁSTKU 1000,- Kč ZÁPISNÉHO.

VÝMLUVY O NEDORUČENÉ SLOŽENCE NEBUDOU UZNÁNY.     Mládež do 15 let zápisné neplatí.

  Povolenky a řádně vyplněné sumáře za r. 2020 musíte odevzdat do 15 dnů po skončení platnosti!

INFORMACE NAJDETE  TAKÉ NA INTERNETOVÉ STRÁNCE:  http://www.mrs-tisnov.cz/

Zkoušky na nový rybářský lístek a školení nových členů bude v sobotu 6. února 2021 od 9 hod.

Výroční členská schůze se koná v neděli  - 7. března 2021

od 9:00 hodin v Městském kulturním středisku v Tišnově - sál pod kinem.

 Vyřizujte si své povolenky v uvedených termínech!   Za výdej povolenek v úředních hodinách

po 23.3.2021 bude účtován poplatek za mimořádný výdej 100,- Kč. Tento poplatek se netýká nových členů a nečlenů.

V případě, že nepůjde z důvodů vládních nařízení vydávat povolenky v těchto termínech, budeme o způsobu 

výdeje informovat na našich internetových stránkách a ve vývěsce na vratech našeho rybářského střediska.      
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