
                                                  pieczątka Koła

SPRZEDAŻ ZNACZKÓW POBRANYCH NA KREDYT Z OKRĘGU w 2022 roku

Lp
Wartość

jednostk.
Sztuk Wartość

A. Składka członkowska razem

a podstawowa 100,00 zł

b ulgowa 50% 50,00 zł

c ulgowa 75% członka uczestnika 25,00 zł

d ulgowa 75% złota z wieńcami 25,00 zł

e ulgowa 100% członek honorowy

B. Okręgowa składka członkowska roczna razem

razem

a
Pełna roczna  P
- uprawnia do wędkowania na wodach górskich i nizinnych wszystkimi  metodami oraz ze środków pływających

na wodach nizinnych, z prawem o wywożenia zanęt i przynęt.

190,00 zł

b
Niepełna nizinna N1

- uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych wszystkimi metodami  z brzegu, z lodu oraz ze środków pływających,  z 

prawem do  wywożenia zanęt i przynęt.

165,00 zł

c
Niepełna nizinna  N2
- uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych wszystkimi metodami  wyłącznie z brzegu i lodu oraz 

z prawem do wywożenia zanęt i przynęt  tzw. modelami z wyłączeniem środków pływających

140,00 zł

d
Składki uzupełniające:

  -  N1 do  P    oraz   N2  do N1
25,00 zł

  - N2  do  P 50,00 zł

razem

a Pełna roczna ulgowa P 105,00 zł

b Niepełna nizinna ulgowa N1 90,00 zł

c Nizinna niepełna ulgowa N2 80,00 zł

d Składki uzupełniające 25,00 zł

razem

a Pełna roczna ulgowa P 155,00 zł

b Niepełna nizinna ulgowa N1 135,00 zł

c Nizinna niepełna ulgowa N2 115,00 zł

d
Składki uzupełniające:

  - N1 do P   oraz   N2 do N1
25,00 zł

e   - N2 do P 50,00 zł

4. Bezpłatne razem

a Składka pełna roczna P dla członka uczestnika do lat 16

b Nowowstępujący członek do lat 16

c Zezwolenie dla współmałżonka posiadającego kartę wędkarską

C. Wpisowe razem

a ulgowe członka uczestnika 25,00 zł

b ulgowe dla członka uczestnika 12,00 zł

c ulgowe dla członka uczestnika do lat 16

D. Legitymacje 5,00 zł

E. Legitymacje bezpłatne

F. Hologramy do zezwoleń okręgowych

słownie:

Rozliczenie obejmuje listy opłat członkowskich w ilości …… za okres od 1.01.2022 do 15.10.2022

Zgodność rozliczenia ze stanem rzeczywistym potwierdza:

                                                                                                                          PREZES

Wyszczególnienie

2. Składka ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów do 24 lat, odznaczeni

     srebrną i złotą odznaką PZW

1. Podstawowa

Podpis sporządzającego

SKARBNIK              KOMISJA REWIZYJNA

miejscowość, data

3. Składki ulgowe dla odznaczonych Odznaką Okręgową PZW w Katowicach oraz ulgowe dla kobiet

     od 60 roku życia i mężczyzn od 65 roku życia z udokumentowanym 25-letnim stażem członkostwa

     od momentu wstąpienia do PZW:

RAZEM


