Objednávkový formulár cenín na rok 2022 – MsO SRZ Partizánske
Meno: .................................... Priezvisko: ................................................................... Titul: ..................
Dátum narodenia: .............................

E-mailová adresa: .....................................................................

Číslo telefónu: ...................................
Dňa: ................................... Podpis: ........................................
Zároveň sa zaväzujem, že objednávku (ceniny):

□
□
□

Zaplatím v hotovosti a preberiem osobne v kancelárii,*
Zaplatím na účet a preberiem osobne v kancelárii -

objednávka sa vydá až po overení zaplatenia,*

Zaplatím na účet a pošlite mi ju na moju adresu - objednávka sa vydá až po overení zaplatenia.*

* - vyplňte jednu z možností.

Druh

Členský
príspevok
(členská
známka)

Kategória
Dospelí 18 rokov a viac

38

Mládež 15-17 rokov

17

Deti 3-14 rokov

1

Čestní členovia

0

Kaprové miestne

Povolenie
na rybolov

Cena €

Dospelí 15 rokov a viac

40

Deti 6-14 rokov

14

Malé deti 3-5 rokov

0

Dospelí 15 rokov a viac

40

Deti 3-14 rokov

10

Dospelí 15 rokov a viac

30

Dospelí 15 rokov a viac

40

Kaprové zväzové

Pstruhové miestne

Lipňové zväzové

(Iba toto miestne povolenie)

Deti 3-14 rokov

15

Dospelí 15 rokov a viac

40

Brigádnicky poplatok

40

Poštovné a balné pri zásielke na adresu

4

Ostatné

Na objednanie
zaškrtnite políčko

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Vek člena sa rozumie vek v čase výdaja členskej známky a povolenia na rybolov.
Vek člena v súvislosti s brigádnickým poplatkom sa rozumie vek dosiahnutý v roku 2021.
Pri kúpe zväzovej alebo zväzových povolení sa musí zakúpiť minimálne jedno miestne povolenie na rybolov.
Brigádnicky poplatok - členovia starí 18 rokov a viac, ktorí v roku 2021 neodpracovali 5 brigádnických hodín. Za každú neodpracovanú hodinu
sa počíta poplatok 8 eur. Výnimku majú muži vo veku 65 rokov a viac, ženy vo veku 60 rokov a viac, ŤZP osoby a invalidné osoby.
Vyplňte číslo telefónu, aby ste mohli byť kontaktovaný a informovaný v súvislosti s vybavením Vašej objednávky.
V prípade maloletých a mladistvých osôb kontakt poskytuje a objednávku podpisuje zákonný zástupca.
Platba na účet - IBAN: SK96 6500 0000 0000 2028 2199

Variabilný symbol: oznámime telefonicky

Do poznámky: meno a priezvisko

Formulár odoslať na adresu MsO SRZ Partizánske alebo vložiť do schránky ZO v obálke spolu s členským
preukazom.

