Informační oběžník MO ČRS Žižkov 1

Vážení kolegové,
pracovní doba sekretariátu MO ČRS Žižkov 1 je vždy od 16-ti do 18-ti hodin v těchto měsících a dnech :
listopad 2022 každé pondělí
prosinec 2022 každé pondělí, až do 19. 12.
leden 2023, od 3. do 15. ledna každé pondělí, úterý a středu, od 16. ledna každé pondělí a středu
únor 2023 každé pondělí a středu,
březen, duben, květen a červen každé pondělí, mimo 13.3. z důvodu jarních prázdnin, 10.4. z důvodu
Velikonočního pondělí a 1.5.a 8.5. z důvodu státních svátků.
Od 26.6.2023 do 31.8.2006 bude sekretariát z důvodu dovolené a školních prázdnin uzavřen.
září 2023 každé pondělí
říjen 2023 každé pondělí
listopad 2023 každé pondělí
prosinec 2023 bude oznámeno

Členské příspěvky a povolenky budou opět vydávány v sekretariátu MO pouze za hotové peníze.
Povolenka bude vydána jen po předložení platného státního rybářského lístku, jehož doba platnosti je
delší než doba platnosti povolenky. Výkazy úlovků je možno odevzdat již během listopadu 2022. Do 15.
ledna je nutno odevzdat povolenku s výkazem úlovků a do konce dubna 2023 je povinností každého člena
zaplatit členské příspěvky. V případě nezaplacení dochází ke ztrátě členství. Cena za nesplněnou členskou
povinnost tj. za neodpracovanou brigádu je 500,- Kč. Potvrzení o splnění členské povinnosti musí být
odevzdáno do 30.11.2022. Po uplynutí této lhůty nebude splnění členské povinnosti uznáno a zaplatíte
500,- Kč. Opožděné odevzdání potvrzení o splnění členské povinnosti bude převedeno na příští rok.
Plnění členské povinnosti je uznáno pouze na akcích pořádaných naší místní organizací nebo ÚS Praha.
Před převzetím povolenky k lovu nahlaste všechny změny, které mohly během roku nastat, např. změna
bydliště a následně překontrolujte na místě správnost vystavené povolenky tj. vyplněných údajů a
vylepení příslušné známky. V legitimaci a na povolence musí být stejné údaje.

Za výbor MO Žižkov 1
předseda Zdeněk Jenčovský v.r.

………………………………………..……zde odstřihnout…………………………………………………….
Povinností každého člena je zúčastnit se výroční členské schůze, která se bude konat dne 16. března 2023
od 17.00 hodin sekretariátu naší MO ( třída školy ).
Jméno člena……………………………………………………………………………………………………….

