Uwaga wędkarze

W związku z zaistniałą sytuacja związana z pandemią wywołana przez wirusa Covid – 19 oraz brakiem
możliwości przyjmowania składek w siedzibach kół umożliwia się tymczasowy sposób przyjmowania
składek z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła:
W tym celu należy:
1. Uzupełnić tabelę (załącznik nr 1) i przesłać ją na adres mailowy Koła, który jest dostępny
na stronie internetowej www.katowice.pzw.org.pl w zakładce „Jednostki terenowe”
http://www.katowice.pzw.org.pl/podlegle i po odnalezieniu właściwego koła PZW (koło PZW
w którym opłacono składki członkowskie w 2019 r.) informacje znajdują się w „Danych
kontaktowych” lub w zakładce „Skrzynki pocztowe Kół Okręgu PZW w Katowicach”
www.katowice.pzw.org.pl/cms/15384/%EF%BF%BD_skrzynki_pocztowe_kol_okregu_pzw_w
_katowicach
2. Po przesłaniu wypełnionej tabeli, wędkarz otrzyma zwrotną informację (załącznik nr 2)
z wyszczególnieniem pozycji i ogólną kwotą do zapłaty na wskazany rachunek bankowy koła.
3. Po dokonaniu przelewu, należy przesłać zwrotnie jego potwierdzenie i po weryfikacji,
zostanie odesłane na korespondencyjny adres mailowy zezwolenie, które należy wydrukować
i posiadać ze sobą podczas wędkowania.
4. Zezwolenie jest ważne do 31 lipca 2020 r. Do tego czasu należy udać się do siedziby Koła
w celu:
‐ dokonania zwrotu zezwolenie na amatorski połów ryb za rok 2019 r.
‐ zwrotu tymczasowe zezwolenie i pobrania oryginalnego
‐ przedstawienia legitymacji członkowskiej w celu
uzupełnienia znaków składek
członkowskich
Załącznik nr 1. Tabela z danymi osobowymi wędkarza
Imię i nazwisko 1
Adres zamieszkania1 (miejscowość, kod
pocztowy, ulica numer domu i mieszkania)
Data urodzenia1
Numer karty wędkarskiej1
Adres mailowy2
Numer telefonu2
Rok, w którym dokonano ostatnio opłaty
składek członkowskich PZW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wystawienia zezwolenia na
amatorski połów ryb.

Wyrażam zgodę na używanie mojego adresu mailowgo oraz numeru telefonu w celu realizacji
elektronicznego przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb.
Zgodę wyrażamy znakiem x w kratce.
Podanie danych jest dobrowolne, brak zgody skutkuje nierozpatrzeniem wniosku o wydanie
elektronicznego zezwolenia na amatorski połów ryb.

Klauzula informacyjna RODO stanowi integralną część zezwolenia.

Zgodnie z Uchwała nr 159/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20
września 2019r. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Załącznik nr 2 Karta informacyjna do opłacenia składek
Nr rozliczenia
……………………

Karta informacyjna – wyliczenie opłat składek członkowskich w PLN na rok 2020

Imię i nazwisko

Składka
członkowska

Składka na ochronę i
zagospodarowanie
wód

Wpisowe

Ekwiwalent za
wykonanie pracy
osobistej na rzecz
Koła

Wpłata
dobrowolna



Opłata razem
*

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Koła w ciągu 3 dni od otrzymania zestawienia
……………………………………………………………..
Tytułem: Imię i nazwisko opłata składek członkowskich PZW na rok 2020
Po weryfikacji przez koło, wędkarz otrzyma elektroniczną wersję zezwolenia do wydruku i rejestracji
złowionych ryb.
Imię i nazwisko
Data
Wysłano elektronicznie na adres mailowy
osoby wystawiającej
……………………………………

………………………………………………………………

