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Priezvisko: Meno: Titul: 

Ulica: Obec: PSČ: 

Dátum narodenia: 

Podpis : .......................................... Za Mso: .......................... V dňa  

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

Celkom za objednávku

Email:

MIESTNE POVOLENIA - KAPROVÉ VODY

Kaprová - miestna dospelí

Lipňová - zväzová (len po zakúpení lipňovej miestnej) všetci členovia od 6 rokov

ZVÄZOVÉ POVOLENIA - KAPROVÉ VODY

deti 6-14 rokov,

MIESTNE POVOLENIA - LIPŇOVÉ VODY

Lipňová všetci

Lipňová - deti 

všetci členovia od 15 rokov

ZVÄZOVÉ POVOLENIA - LIPŇOVÉ VODY

Kaprová - zväzová (len po zakúpení kaprovej miestnej)

Kaprová - zväzová  (len po zakúpení kaprovej miestnej) deti 6-14 rokov

Kaprová - deti 6-14 deti 6-14 rokov

dospelíPstruhová - dospelí

Pstruhová - deti 6-14

MIESTNE POVOLENIA - PSTRUHOVÉ VODY

deti 6-14 rokov

Neodpracovaná brigáda

Kaprová - deti do 6 na bič deti do 6 rokov

Preukaz pre deti 3 - 14 rokov deti

dospelí

Zákon 139/2002 Z.z + vykon.Vyhláška 185/2006 všetci členovia

všetci členovia okrem detí do 14 rokov

všetci členovia

všetci členovia

všetci členovia

Rybársky lístok ROČNÝ

Rybársky lístok TROJROČNÝ

Zväzový poriadok pre všetky zväzové vody (ZL,ZK)

Manipulačný poplatok od 01.06.2019

Členský preukaz SRZ , preukaz mladého rybára do 18 rokov dospelí, ženy, ZŤP,dôchodcovia, študenti, mládež

Zápisné mládež od 15 - 17 rokov

Manipulačný poplatok všetci členovia okrem detí do 14 rokov

mládež 15-17 rokov

Objednávka rybárskych povolení pre členov MsO SRZ Ružomberok - rok 2019

Po spracovaní Vašej vyplnenej  objednávky  a zaplatení poplatkov obdržíte povolenie na rybolov.

 Pri výdaji povolení v Rybárskom dome predložte:  členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: 

potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4 cm.           Manipulačný poplatok v 

hodnote 1 €  je účtovaný pri každej objednávke, taktiež pri dokupovaní povolení do konca mája. Po tomto termíne je manipulačný poplatok 20 €. 

Upozorňujeme všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení pre rok 2019 bude vydávať povolenia len na základe 

PLATNÉHO potvrdenia o  trvalom, alebo prechodnom pobyte.

Položka

Členská známka musí byť uhradená do termínu 31. marca 2019.                         Správnym vyplnením objednávky urýchlite systém predaja. 

Výdaj povolení na rybolov a štátnych rybárskych lístkov bude zahájený dňa 10. januára 2019 a potom do konca mája  každý štvrtok od 16.00 do 18.00 hod.  

 Predaj povolení bude v zadnej časti rybárskeho domu. Ostatné informácie ohľadom predaja povolení nájdete na: www.srzruzomberok.eu

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

objednávku treba doniesť k predajcovi povolení do rybárskeho domu na ul. Ľ. Fullu č.2 v Ružomberku.                                                                        

Výber kategórií a priradenie k položkám

ČLENSKÉ ZNÁMKY

Členská známka mládež študenti, mládež 15-18

Zápisné deti od 6 - 14 rokov

Členská známka dospelí, ženy, ZŤP, dôchodcovia, invalidný

deti

CENINY A POPLATKY

Zápisné dospelí, obnova členstva dospelí, ženy, ZŤP, dôchodcovia, študenti


