
Wypoczywaj aktywnie i podziwiaj przyrodej 
Wsta.p w szeregi PZW i WQdkuj 
do korica roku za grosze i poznaj: 
- regulamin amatorskiego potowu ryb 
- metody potowu ryb 
- nowych przyjaciot 

Teraz optaty tylko 16 zt: 
sktadka cztonkowska -16 zt 

sktadka okr̂ gowa nizinna -0 zt 
legitymacja - 0 zt 

wpisowe - 0 zt 
optata egzaminacyjna - 0 zt 

wesprzyj naszg mtodziez 
wykupujqc dodatkowo znaczek za 2 zt 

adres najblizszego kola w^dkarskiego: 

Komisja Mtodziezowa 

ZO PZW Lublin 

tel. 81/745-66-60 



Polski Zwiazek Wedkarski 
Zarzijd Oknjqu 

20-470 Lublin, uj. Nalkowskich 105 Lublin 28.11.2012r. 
tel. 745-66-60, NIP: 712-14-02-988 

K o m u n i k a t nr 2/2012 

Zarzadu Okr^gu PZW w Lublinie do kol Okr^gu Lubelskiego. 

Prezydium Zarzad Okr^gu na wniosek Komisji Mlodziezowej uchwalq 
nr 256 z dnia 26.11.2012r. w ramach akcji "W^dkarstwo i Ekologia" wprowadza 
promocje dla nowo wstepuiacej w szeregi PZW mlodziezy do lat 16. 

Promocja trwa od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2013roku. 

W ramach promocji: nowo wstepujacy w szeregi PZW me ponosi oplat: 
za egzamin, wpisowe, legitymacj£, skladke okr̂ gowq nizinnsj. 
Nowy czlonek po oplaceniu tylko skladki czlonkowskiej w wysokosci 16 zl bedzie mogl w^dkowac na 
wodach nizinnych ogolnodostejmych (wodach PZW). 

Skarbnicy pobierajq. od nowo wstepujqeego 16 zl za skladke. czlonkowskqi wklejajq do legitymacji 
tylko 2 znaczki :znaczek skladki czlonkowskiej (16 zl) i skladki okrfgowej nizinnej - 22 zl, ktory 
podlega refundacji przez Zarzad Okre_gu. 

Celem rozliczenia sprzedazy znaczkow okr^gowych nizinnych (22 zl) skarbnicy nowo wstejnijaeych 
uczestnikow wpisujq; 
1 - na specyfikacji do wplaty w pozycji skladki okr^gowe na wody nizinne 

- czl. uczestnik szt.... bezplatnie 
2 - na zalaczony wykaz, ktory dostarczajq do Zarzadu Okr^gu przy rozliczaniu znakow 

wartosciowych ( wykaz imienny prosze wypelniac czytelnie - pismem drukowanym celem 
umieszczenia na stronie internetowej komisji mlodziezowej). 

Plakaty dotyczace promocji bedzie mozna pobierac w biurze Zarzadu Okrejni po 01.01.2013r. 

Uwaga! Z promocji korzysta mlodziez do lat 16 tylko jeden raz, w nastepnym roku do ukohczenia 
16 lat wykupuje skladke: uczestnika (obecnie 16 zl) i skladk? okr?gowqza w?dkowanie 
(obecnie 22 zl). 

Przypominamy: 
Wykonujac uchwale_ nr 59 ZG PZW z dnia 31.08.2007r. w sprawie pracy na rzecz edukacji 
ekologicznej w srodowisku dzieci i mlodziezy - do lat 16, biuro ZO PZW w Lublinie zwraca si? z 
prosbq o wyodrfbnienie w raportach finansowych wydatkow na rzecz dzieci i mlodziezy: 
np. za wydany posilek na zawodach o mistrzostwo kola Zarzad Kola otrzyma faktur§, faktur? nalezy 
zatwierdzic, opisac z adnotacjq "w zawodach bralo udzial dzieci i mlodziezy do lat 16. 
Wyochebnienie ilosci dzieci i mlodziezy bioracej udzial w zawodach dotyczy wszystkich poniesionych 
kosztow przez kolo (z-p pucharow, ushig transportowych, nagrod rzeczowych itp.) 
Dane powyzsze sq. nam niezbedne do udokumentowania wydatkow na rzecz dzieci i mlodziezy. 

Komisja Mlodziezowa 
ZO PZW w Lublinie 



dnia. 

pieczatka kola 

Wykaz 
oplat skladek okregowych nizinnych czlonkom uczestnikom do refundacji 
przez ZO PZW Lublin zgodnie z uchwalsj nr 256 Prezydium Zarzadu Okrggu z dnia 
26.11.2012r 

w ramach programu Komisji Mlodziezowej "Ekologia z wgdkq" 
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