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Odpovědi na otázky k odevzdávání povolenek za r. 2020,
školení dětí a získání prvního rybářského lístku v r. 2021
Důležité je, vzhledem k situaci pandemie Covid 19, stálé sledování
termínů na webových stránkách MO ČRS Olomouc v novinkách
a sekci odboru dětí a mládeže.
Odevzdání povolenek za r. 2020:
Povolenky k lovu ryb je nutné odevzdat nejpozději do 15-ti dnů po skončení
platnosti té místní organizaci, která ji vydala. Pokud tak nebude učiněno,
nebude zájemci vydána povolenka k lovu na příští rok. Odevzdání je možné na
sekretariát MO v úřední hodiny nebo na sběrných místech místních skupin.
Členové rybářských kroužků mohou odevzdat povolenky dle pokynů
jednotlivých vedoucích.
Školení v r. 2021
Noví zájemci o sportovní rybolov do 15let musí sledovat webové stránky MO
ČRS Olomouc, kde bude vyvěšen termín školení. V tomto roce nebude
opakované školení pro nezletilé členy.
Pokyny pro zájemce o vydání prvního rybářského lístku a povolenky pro děti
do 15let
Podmínkou je účast na školení a úspěšné splnění písemného testu. Po
úspěšném složení testu obdrží zájemce: osvědčení a žádost o vydání

rybářského lístku a potvrzení o účasti na školení, které je vyznačeno razítkem
na rubu žádosti k vydání.
S vyplněnými dokumenty – osvědčením a žádostí o vydání prvního
rybářského lístku, po zaplacení příslušné částky, obdrží zájemce na MMOL
Hynaisova 10 na odboru životního prostředí, státní rybářský lístek. Opět je
důležité si zjistit úřední hodiny na tomto výdejním místě.
K získání povolenky je potřeba: fotografie, státní rybářský lístek, vyplněná
žádost k vydání – prolognace a zaplacení příslušného poplatku. Poplatek je
možné uhradit pouze složenkou, kterou zájemce obdrží na školení, nebo
převodem na účet MO ČRS Olomouc.
Ceník, podrobné pokyny k uhrazení převodem na účet a úřední hodiny jsou
dostupné na webových stránkách MO ČRS Olomouc.
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