INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
MO ČRS JABLONEC NAD NISOU 2016/17
Adresa: MO ČRS Jablonec n.N., K Rybárně 3/3, 46604 Jablonec n.N.
Stálé sídlo kanceláře MO ČRS je na líhni ve Mšeně
Výbor MO zasedá každý 1 a 3 čtvrtek v měsíci od 18 hod v kanceláři na líhni.

Jednací dny pro členy MO – povolenky- členské známky-brigády
2016 prosinec
2017 leden
2017 leden
2017 leden
2017 únor
2017 únor
2017 březen
2017 březen

2017 duben

28.12.2016
7.1.2017
14.1.2017
19.1.2017
2.2.2017
16.2.2017
2.3.2017
16.3.2017
27.4.2017

středa
sobota
sobota
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

15 - 18
9 - 12
9 - 12
16 - 17,30
16 - 17,30
16 - 17,30
16 - 17,30
16 - 17,30
16 - 17,30

! Výdej povolenek bude probíhat výhradně ve stanovených termínech z důvodu elektronického zpracování!
Členské příspěvky v roce 2017 dospělí 400 Kč, mládež 200 Kč, žáci 100 Kč → poslední termín pro
zaplacení členského příspěvku je stanoven změnou stanov ČRS na 30.4.2016 /kancelář 27.4.2016/
Finanční náhrada členských brigádnických povinností – 700,- Kč
Povolenky
Roční členská
Roční(ZTP,mládež...)
Měsíční
Čtrnáctidenní
Týdenní
Denní
Žákovské 8-15 let
Super ČRS+MRS

Územní
MP
1350,675,1080,945,600,270,330,-

P
1400,700,1120,---910,350,350,-

Celosvazové
MP
P
2100,2150,1400,1450,-

700,3150,-

750,3250,-

! Připomínáme příspěvek na zarybnění RVM Mšeno II./III.- 100,- Kč pro všechny dospělé členy !
ke každé mimopstruhové povolence
(příspěvek byl schválen závěrečným usnesením členské schůze MO ČRS Jablonec n.N. )
Rybářský ples se bude konat 4.3.2017 v Eurocentru – předprodej vstupenek v oční optice v Soukenné ul.
od 01/2017 - tel. 483 320 694
Žáci – výdej povolenek + členské známky – vše v oční optice v Soukenné ul. od 01/2017, členské známky
také v kanceláři viz. stanovené termíny výdeje povolenek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Která se bude konat v sobotu 1.4.2017 od 8,30 hod v prostorách jídelny Bižuterního učiliště ve Smetanově
ul., zde budete přesněji a uceleně seznámeni s aktivitami jednotlivých odborů naší MO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLEDUJTE - informační skříňku na budově Obchodní akademie

www.rybsvazjbc.cz
Na závěr přeje výbor MO všem členům a jejich blízkým v roce 2017 hodně zdraví, štěstí, pracovních
úspěchů, spokojenost, hezké zážitky u vody a při troše štěstíčka i trofejní úlovky.

