
Pieczątka koła.           

     ..... .........................................dn. ..................................... 

  

SPECYFIKACJA do  listy  nr     .................................. 

 
1.  Składka członkowska  podstawowa                                                          szt. ....................    x  100,-   =  ................................  

2.  Składka członkowska. ulgowa  młodzieżowa od 16-24 l.                        szt. ....................    x    50,-   =  ................................. 

3. Składka członkowska ulgowa m/65 i k/60                  szt. ....................    x    50,-   =  ................................ 

4.  Składka członkowska ulgowa odznaczeni  (złota i srebrna)       szt. ....................    x    50,-   =  ................................   

5.  Składka członkowska uczestnika do l. 16                     szt. .....................   x    25,-   =  ................................  

6. Składka członkowska dla odznaczonych z wieńcami                                szt. ......................  x    25,-   =  ................................ 

7. Honorowy            szt. ......................  

8. Wpisowe – członka  zwyczajnego                                       szt. ....................    x    25,-   =  ................................  

9. Wpisowe – członka  zwyczajnego                                       szt. ....................    x      1,-   =  ................................  

10. Wpisowe  uczestnika                                 szt. .....................   x    12,-   =  ................................ 

11. Skł. na ochr.i zagospod. wód pełna (górska) - podstawowa           szt. ...................    x   130,-   =  ................................ 

12. Skł. na ochr.i zagospod. wód pełna (górska) - ulgowa                 szt. ...................    x     65,-   =  ................................ 

13. Skł. na ochr.i zagospod. wód pełna (górska) - uczestnika          szt. ...................    x     30,-   =  ................................ 

14. Skł. na ochr.i zagospod. wód pełna(górska)-ulg. na porozumienie           szt. ...................    x      80,-   =  ................................ 

15. Skł. na ochr.i zagosp. wód niepełna (nizinna ze śr.pływ.) - podstaw.       szt. ...................    x    115,-   =  ................................ 

16. Skł. na ochr.i zagosp. wód niepełna (nizinna ze śr.pływ.)  -ulgowa         szt. ...................    x      60,-    =  ................................ 

17. Skł. na ochr.i zagosp.  wód niepełna (nizinna ze śr.pływ.) -uczestnika    szt. ...................    x      29,-    =  ................................ 

18. Skł. na ochr.i zagospod. wód niepełna (nizinna z brzegu) - podstaw.       szt. ....................   x   100,-    =  ............................... 

19. Skł. na ochr.i zagospod. wód niepełna (nizinna z brzegu) - ulgowa          szt. ....................   x    58,-    = ................................ 

20. Skł. na ochr.i zagospod. wód niepełna (nizinna z brzegu) - uczestnika     szt. ....................   x    26,-    =  ............................... 

21. Skł. na ochr. i zagospod. wód uzupełn. - dopłata na wody górskie           szt. ....................   x    30,-    =  ............................... 

22. Skł. na ochr. i zagospod. wód uzupełn. - dopłata ze środki pływ.             szt. ....................   x    15,-    =  ................................ 

23. Legitymacje                                 szt. ....................    x      5,-    =  .............................. 

24. Legitymacje dla uczestnika               szt. .................... 

25. Hologramy na zezwolenia          szt. .................... 

 

       Razem wartość: ...................................................................... 

 

                 z tego dla Okręgu:                 ..................................................                                    

              dla Koła :                 .................................................. 

 

      Z e z w o l e n i a        szt.               wydane  numery 

25.  ZO Kielce    ....………   ………..……………………….....................................……..................... ...........................……. 

………………………………................................................................................................................. ..................................………….. 

26.      ....………   ………..……………………….....................................……................................................……. 

………………………………................................................................................................................. ..................................………….. 

27.      ....………   ………..……………………….....................................……................................................…….  

………………………………................................................................................................................. ..................................………….. 

 

   podpis skarbnika    ...............................................................            

                 


