PRODEJ POVOLENEK
ÚŘEDNÍ HODINY ČRS, z.s., MO LITOVEL
LEDEN a ÚNOR 2022
Každé PONDĚLÍ od 3.1.2022 - 15:30 hod. do 17:30 hod.
SOBOTA - 8.1.,15.1. a 29.1., dále 12.2. a 19.2.
od 8:00 hod.do 11:30 hod.
v budově ČRS, z.s., MO Litovel.
V případě velkého zájmu budou úřední hodiny prodlouženy dle aktuální situace.

Dále je možno si v případě potřeby domluvit individuální termín na

tel.: 732 425 715,
K zakoupení členské povolenky je nutno předložit následující doklady:
- členský průkaz
- PLATNÝ ! rybářský lístek, vydává MÚ Litovel, odbor ŽP
- brigádnický průkaz (pokud byly brigády odpracovány)
- děti do 15 let (včetně), předloží doklad o ověření znalostí
- v případě žádosti o slevu z ceny povolenky:
• ZTP - platný průkaz ZTP
• Studenti 18 - 26 let - doklad prokazující denní studium!!!
Bez výše uvedených dokladů nebude sleva poskytnuta!!!
Platbu povolenky je možno uskutečnit přímo při výdeji povolenky za manipulační
poplatek 5,-Kč.)
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVĚK (známku) pro rok 2022 je nutno dle Stanov, uhradit
do konce dubna 2022.

Pokud NEBUDE příspěvek do uvedeného termínu

zaplacen ČLENSTVÍ AUTOMATICKY ZANIKÁ !!!
Machala Petr
jednatel MO Litovel

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci
bude vstup do budovy umožněn pouze v počtu
odpovídajícímu aktuálním nařízením. Ostatní
čekající před budovou jsou povinni dodržovat
platná protiepidemická opatření. Po celou dobu
pobytu v budově, budou používány minimálně
respirátory s třídou účinnosti FFP2, které
budou řádně upevněny, tak aby byl zakrytý nos
i ústa.
V případě, že zájemci nebudou ochotni tyto
mimořádné podmínky dodržovat, bude výdej
povolenek okamžitě ukončen.
Výbor MO Litovel, upozorňuje všechny zájemce o
zakoupení povolenky, že zveřejněné termíny prodeje
povolenek se v průběhu výdeje mohou měnit!
Případná změna termínu bude oznámena s min.
předstihem 1 týdne, prostřednictvím vývěsky a též na
webových stránkách MO Litovel:

www.crslitovel.cz
Předem děkuji za pochopení a všem členům přeji pevné zdraví!!!
Petr Machala, jednatel ČRS MO Litovel

