Výbor MO ČRS Kostelec nad Labem přeje
krásný rok 2020, mnoho úspěchů na rybách i v osobním životě
a
oznamuje:
1. Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 22. února 2020 v kinosále městského úřadu
od 8:45 hodin . Členové s platnou legitimací člena ČRS jsou srdečně zváni – prezence
začíná od 8:15 – přijďte včas!
2. Prodej povolenek na sezonu 2020 bude zahájen v sobotu 4. ledna a ukončen ve středu 8.
dubna 2020, a to každou středu od 16 do 18 hodin a každou sobotu od 9 do 11 hodin v
Domě s pečovatelskou službou T. G. Masaryka 176 (hlavní silnice Praha – Všetaty). Vstup
do výdejny je přes dvůr do 1. patra – označeno šipkami. V sobotu 23. února , tj. v době
konání členské schůze se povolenky prodávat výjimečně nebudou.
3. Podmínkou vydání povolenky na rok 2020 je vrácení úlovkového lístku za rok 2019 a to
nejpozději do 15. 1. 2020 do schránky MO ČRS, která je umístěna na budově Domu s
pečovatelskou službou, přístupnou z ulice T. G. Masaryka 176. V případě, že si rybář novou
povolenku hodlá zakoupit již 4,8. či 11. ledna, může starou povolenku odevzdat přímo
hospodáři při nákupu nové.
4. Platí usnesení členské schůze z roku 2017, podle kterého za opožděné odevzdání staré
povolenky, tj. po 15. lednu 2020, bude takový rybář postižen administrativním poplatkem
ve výši 500 Kč (za jednu či více pozdě odevzdané povolenky). Tato alternativa však nic
nemění na možnosti předpokládanou platnou legislativou – na daný rok (2020, 2021 atd.)
vůbec nevydat povolenku.
5. Rovněž platí usnesení, že za chybné vyplnění povolenky (především za časté přepisování
údajů, chybějící údaje o počtech či odhadu váhy ulovených ryb apod.), tak při zpracování
sumáře (často chybí započtení všech druhů ulovených ryb, nejsou vyplňovány ani spodní
součtové řádky, ani sloupec úlovků celkem včetně počtu docházek atd.), bude takový rybář
při vydávání nové povolenky postižen administrativním poplatkem ve výši 100 Kč.
6. Za vydání povolenky mimo stanovené termíny (netýká se hostovacích povolenek ani
formulářů dalších povolenek v případě popsání první povolenky) je stanoven administrativní
poplatek ve výši 200 Kč.
7. Od 9. dubna budou povolenky prodávány výjimečně, a to jen na základě předchozí domluvy
s hospodářem na telefonním čísle 602 148 898 a po zaplacení administrativního poplatku ve
výši 200 Kč.
8. Školení nových členů bude probíhat ve třech termínech: 12. února, 11. března a 8. dubna od
16. hodin v budově Domu s pečovatelskou službou, T. G. Masaryka 176.
9. Brigády se budou konat vždy v sobotu 4., 11. a 18. dubna 2020. Sraz v 7 hodin u rybářské
boudy u Starého Labe.

10.

Rybářské závody pro dospělé se budou konat 25.dubna 2020 od 6.00-12.00 hodin
Rybářské závody pro děti se budou konat 2.května 2020 od 7.00-11.00 hodin

