Sportovní rybolov v roce 2020
MO ČRS Týnec nad Sázavou

Výdej povolenek :
Povolenky budou vydávány od 15.ledna 2020 ve středu od 12,00 do 17,00 hod .

Od 1.března 2020 budou vydávány ve středu od 16,00 do 17,00 hodin.
Prodej povolenek bude ukončen dne 31.8.2020. Můžete využít i
sběrného místa – prodejna Rybářských potřeby HINDERS v Týnci nad
Sázavou, Pěší ulice (vedle restaurace u Vrtišků)
Přezkoušení zájemců o první rybářský lístek :

leden – červen 2020, vždy první a třetí středa v měsíci, tj. 8.1, 22.1.,
5.2., 19.2.,4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6. 16,30 - 17 hod.
Výdej povolenek i přezkoušení probíhá v kanceláři MO, budova MěÚ
v Týnci n/S. K Náklí 404, zadní vchod .
Ceny povolenek pro rok 2020 :

10
16
14
15
30
31
35

Mimopstruhové
celoroční – krajská /územní/
místní – jen revír MO
mladiství 16 – 18 let, ZTP, důchodci nad 70 let
mládež do 15 let
celosvazová - dospělí
celosvazová - ZTP, ZTPP, mládež 16 – 18 let
celosvazová – mládež do 15 let

1400,- Kč
1000,- Kč
1000,- Kč
500,- Kč
2500,- Kč
1400,- Kč
650,- Kč

20
26
24
25
40
41
45

Pstruhové
celoroční – krajská /územní/
místní – jen revír MO
mladiství 16 – 18 let, ZTP, důchodci nad 70 let
mládež do 15 let
celosvazová - dospělí
celosvazová - ZTP, ZTPP, mládež 16 – 18 let
celosvazová – mládež do 15 let

1400,- Kč
1000,- Kč
1000,- Kč
500,- Kč
2600,- Kč
1450,- Kč
700,- Kč

Ceny příspěvkových známek pro rok 2020 a výše zápisného :

členská
500,- Kč
mládež 16-18 let 200,- Kč
mládež do 15 let 100,- Kč

zápisné :

dospělí
dorost
mládež

300,- Kč
50,- Kč
zdarma

Členství a povolenka a záloha na brigádu (500,- Kč)se platí v kanceláři MO
hotově. Povolenka bude vydána za předpokladu že při výdeji odevzdá výkaz
o úlovcích (nejpozději však do 15.1.2020 !) nebo předloží potvrzení o
zaslání nebo předání. Členu, který odevzdá výkaz o úlovcích za r. 2019 po

15.lednu 2020, bude účtován administrativní poplatek 200,-Kč.
Pokud neodevzdá úlovkový lístek vůbec, nebude mu vydána povolenka na
rok 2020 !!!!!!!!!
Členství zaplatit do 30.4.2020 ! Chce-li si člen zachovat pouze prosté
členství, je povinen zaplatit členský příspěvek (známku).V případě
nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku (známky) do 30. dubna 2020
jeho členství zaniká.

Tradiční rybářský ples se koná 20.3.2020 ve Společenském centru

Týnec na Sázavou. Hraje taneční skupina Horvát Band.
Členská schůze se koná 14.3.2020 v 8,30 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
Brigády 2020:
Termíny : středa - 1.4., sobota – 4.4., neděle - 5.4.
Sraz brigádníků : středa 15 hod., sobota, neděle v 7hod. na chatě v
Kozlovicích.
Každý člen MO přinese na brigádu členskou legitimaci.
Osvobozeni od brigád jsou členové starší 65 let, ZTP a ZTPP.
V případě, že člen MO požaduje vydání povolenky před odpracováním
brigádnických hodin, složí při výdeji povolenky zálohu na odpracování
brigády ve výši 500,- Kč. Po odpracování brigády mu bude za každou
odpracovanou hodinu vráceno 50 Kč. Brigáda musí být splněna ve výše
uvedených termínech. Vráceno bude max 500,- Kč t.j. 10 brigádnických
hodin.

Letní dětský tábor 2020 se koná ve dnech 1.8. - 8.8.2020. Přihlášky pan
Přemysl Černušák, email: rybarprema@seznam.cz .
Dětské rybářské závody se konají 23.5.2020 na Sázavě v Náklí pod
Farským kopcem (cyklostezka). Nahození 7,00 hod.
Mladí rybáři Týnec nad Sázavou - kroužek pro mladé zájemce o
přírodu a rybařinu pro rok 2019/2020 již probíhá a je plně obsazen.
Informace p. Přemysl Černušák, 607 878 598, rybarprema@seznam.cz
https://malirybaritynec.webnode.cz

Sledujte vývěsku v Týnci nad Sázavou a

http://rybari.tynec.cz

Email:

rybari@tynec.eu

na www.facebook.com: @mocrstynecnadsazavou
Tisk: PC Computer servis s.r.o.,

www.pc-servis.cz

www.tynec.eu

