
numery list:
wartość ilość ogółem

1 100,00 zł

2 50,00 zł

3 25,00 zł

4 25,00 zł

5 Członek Honorowy PZW 0,00 zł

6 wpisowe członka zwyczajnego 25,00 zł

7 wpisowe członka uczestnika 1,00 zł

10,00 zł

8 Składka okręgowa (roczna) NIEPEŁNA z brzegu i z lodu 150,00 zł

9 Składka  okręgowa  (roczna) -NIEPEŁNA ZE ZNIŻKĄ: z brzegu i z lodu 90,00 zł

10 Składka okręgowa młodzieżowa (do lat 16)  (PEŁNA) z brzegu i z lodu 11,00 zł

11 Składka  okręgowa na jedną wodę  (NIEPEŁNA): z brzegu i z lodu 110,00 zł

12 Składka okręgowa na jedną wodę  NIEPEŁNA ZE 
ZNIŻKĄ

z brzegu i z lodu 70,00 zł

13 Jedna woda porozumienie zielonogórskie  50/50 
NIEPEŁNA z brzegu i z lodu 55,00 zł

14 Składka okręgowa NIEPEŁNA- 1 dniowa: z brzegu i z lodu 25,00 zł

15 Składka okręgowa NIEPEŁNA -3 dniowa: z brzegu i z lodu 35,00 zł

16 Składka okręgowa NIEPEŁNA -7 dniowa: z brzegu i z lodu 45,00 zł

17 Składka okręgowa NIEPEŁNA -14 dniowa: z brzegu i z lodu 75,00 zł

18 porozumienie zielonogórskie NIEPEŁNA - 1 dzień z brzegu i z lodu 10,00 zł

19 porozumienie zielonogórskie NIEPEŁNA - 3 dni z brzegu i z lodu 15,00 zł

20 porozumienie zielonogórskie NIEPEŁNA - 7 dni z brzegu i z lodu 20,00 zł

21 30,00 zł

22 65,00 zł

23

24

25

26

27

28 5,00 zł

29 0,00 zł

data, podpis skarbnika

Składka uzupełniająca - Połów ze środków pływających + trolling

Legitymacja dla uczestnika do 16 r.ż.

RAZEM- KWOTA DO WPŁATY

Zezwolenie sera ZA - wszystkie wody

Zezwolenie seria ZC - jedna woda

Hologram do zezwolenia

Legitymacja

Zezwolenia wydane bezpłatnie dla członka honorowego lub/i 
odznaczonego złotą z wieńcami

Zezwolenia wydane bezpłatnie dla członka uczestnika do 14 r.ż.

Składka uzupełniająca - Połów ze środków pływających  

SPECYFIKACJA                                                                                                                                           
m-c…………………………………2020 rok

koło…………………………………………………..                                                                                       

Składki członkowskie
Składka członkowska  

Składka członkowska ulgowa 50%

Składka członkowska ulgowa 75% - uczestnicy do lat 16

Składka członkowska ulgowa 75% - członkowie odznaczeni złotą z wieńcami

                                Wpisowe

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód na wszyskie wody

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód - jedna woda

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód - okresowa

Składka roczna (PEŁNA) dla zasłużonego członka PZW okręgu 
gorzowskiego powyżej 70r.ż.


