Slovenský rybársky zväz – MO Jelšava

Pozvánka
Výbor MO SRZ v Jelšave Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23.februára
2020 o 8:30 hod. v Mestskom dome kultúry v Jelšave s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Kontrola uznesenia z členskej schôdze z roku 2019
Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2019, správa hospodárov za rok 2019 a plán
hlavných úloh na rok 2020
Správa o hospodárení organizácie za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
Správa kontrolnej komisie za rok 2019
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

Pri prezentácii je potrebné sa preukázať platným členským preukazom.
Platenie poplatkov za povolenky:
Kaprová zväzová: Dospelí

Výber poplatkov sa uskutoční:

40,00€

Jelšava – Mestský dom kultúry

10,00€

03.02.2020

14:00 – 15:00

40,00€

23.02.2020

12:00 – 13:00

Zľavnená

37,00€

05.03.2020

14:00 – 15:00

Deti

14,00€

02.04.2020

14:00 – 15:00

04.05.2020

14:00 – 15:00

29.05.2020

14:00 – 15:00

Deti
Kaprová miestna : Dospelí

Pstruhová doplnková :

20,00€

Revúca – parkovisko LIDL

Členská známka: Dospelí

35,00€

12.03.2020

12:30 – 13:30

Mládež

17,00€

30.03.2020

14:00 – 15:00

Záznam o úlovkoch 0,50€

20.04.2020

14:00 – 15:00

Štartovné na preteky 5,00€

11.05.2020

14:00 – 15:00

Predaj denných hosťovacích povoleniek na revíroch č. 3-3590-1-1 VN Miková bude uverejnený na
internetovej stránke MO.
Pre prijatie nového člena , ako aj prestup z inej organizácie podať písomnú prihlášku do
31.03.2020 na MO SRZ Jelšava. Školenie a preskúšanie pre nových a prestupujúcich členov do našej
MO sa uskutoční 02.04.2020 od 14:30 v MsDK Jelšava –Kolkáreň. Je potrebné si doniesť so sebou
písacie potreby , poznámkový blok a podložku na písanie. Stanovený termín je nutné dodržať. Poplatok
za školenie je 15 €, zápisné -príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov- deti 10€,
mládež od 15 rokov a dospelí 100 €.
Rybárske preteky “5.ročník Teplický kapor“sa uskutočnia na revíri č. 3-5030-1-1
VN
Gemerské Teplice v dňoch 29.-31.05.2020. Podrobné informácie budú zverejnené na webovej stránke
našej MO.
Rybárske preteky detí do 15 rokov v sprievode dospelej osoby sa uskutočnia dňa 23.05.2020
v sobotu na revíri č. 3-5030-1-1 VN Gemerské Teplice. Prezentácia pretekárov je od 7:15 do 7:45,
preteky od 08:00 do 12:00.
Rybárske preteky pre dospelých a mládež sa uskutočnia 24.05.2020 na revíri č. 3-5390-1-1 VN
Miková. Prezentácia pretekárov je od 7:15 do 8:00 , od 8:00 privítanie pretekárov a oboznámenie
s pravidlami pretekov , vlastné preteky od 09:00 do 12:00. Výdaj lístkov na občerstvenie pre členov
MO je do 9:00. Mimopstruhová sezóna na všetkých revíroch začne podľa termínov určených
v miestnom rybárskom poriadku.
Povinné brigády v počte 2 pre dospelých ( mimo dôchodcov nad 65 rokov a ZŤP) a 1 pre mládež od
15 rokov do 18 rokov sa budú organizovať v dňoch:
28. marec 2020
25. apríl 2020
16. máj 2020
23. máj 2020
01.august 2020
26.september 2020
10. október 2020
31. október 2020

- začiatok o 7.00 hod - VN Miková
- začiatok o 7.00 hod - VN Gemerská Teplica
- začiatok o 7.00 hod - VN Gemerská Teplica
- začiatok o 7.00 hod - VN Miková
- začiatok o 7.00 hod - VN Miková
- začiatok o 7.00 hod - VN Gemerská Teplica
- začiatok o 7.00 hod - VN Miková,
- začiatok o 7.00 hod - VN Gemerská Teplica

So sebou je potrebné priniesť si pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.
V prípade neodkladných prác budú brigády organizované hospodárom mimo uvedených termínov.
V prípade nepriaznivého počasia sa brigády neuskutočnia.
Príspevok na zarybnenie za neodpracovanú brigádu za 8 hod. je : Dospelí 20,00€;
10,00€.

Mládež

Príspevok na zarybnenie za neodpracovanú brigádu za 8 hod. je možné poukázať z daní z príjmov
2% zaplatenej dane, ktorá je min. 25€. Vyhlásenie odovzdať pri platbe za povolenku.
Dobrovoľný príspevok v € na kúpu trofejného kapra (nad 70cm) je možné odovzdať v predajni
Slovenský Rybár v Revúcej, alebo pri platbe za povolenku.
Za neúplné alebo nesprávne vypísanie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20 €. Pri
opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný
zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.

V Jelšave 18.01.2020

Výbor MO SRZ

