Trzebinia 03-02-2015r.

REGULAMIN
Korzystania z zezwoleń do połowu ryb na wodach:
Klubu „KARAŚ”- Rozkochów
„Skowronek” Alwerni
„Groble” – Koło PZW nr 10 Chrzanów
1. Z Zezwoleń mogą korzystać członkowie Koła PZW Nr 122 Trzebinia, którzy opłacili
w danym roku Składkę Okręgową lub Zezwolenie na „Balaton”.
2. Wypożyczanie i zwrot Zezwoleń odbywa się wyłącznie na Stanicy Wędkarskiej Koła
PZW Trzebinia, w czasie trwania dyżurów tj. tylko w czwartki:
01.02 – 28.02 – w godz. 1400 - 1600
01.03 – 30.04 – w godz. 1400 - 1700
01.05 – 30.11 – w godz. 1600 - 1700
3. Zezwolenia wydaje się na okres 7 dni.
4. Niezdanie Zezwolenia wiąże się z opłatą pt. „Dobrowolna wpłata na cele statutowe
Koła” i wynosi 7 x 10 zł = 70 zł, za następny tydzień. Następne opóźnienie, to
krotność w zależności od „n” tygodni.
Ponadto, kto nie zdał Zezwolenia w czasie 1 miesiąca od wyznaczonego terminu
zdania, nie ma prawa do ponownego korzystania z zezwoleń.
5. Zagubienie zezwolenia lub jakakolwiek jego utrata, wiąże się z „Dobrowolną wpłatą
na cele statutowe Koła”, w wysokości 170 zł (cena rocznego zezwolenia).
6. W stosunku do wędkarza, który zalega ze zdaniem Zezwolenia przez okres 2 tygodni,
zostaje skierowana sprawa do Rzecznika Dyscyplinarnego Koła, co nie będzie
zwalniać z obowiązku opłaty za zwłokę.
7. Zezwolenia wydawane są wg kolejności przybyłych w dniu pełnienia dyżuru na
Stanicy. Nie będą uwzględnianie żadne rezerwacje z wyjątkiem pkt. 8.
8. Trzy sztuki Zezwoleń pozostają zarezerwowane dla Członków Władz i Organów Koła.
Jeżeli w danym dniu, do zakończenia dyżuru, nie będzie na nie chętnych, mogą zostać
rozdysponowane wśród oczekujących wędkarzy.
9. Zarząd Koła ma prawo w okresie 2 tygodni przed mającymi się odbyć, na właściwym
zbiorniku, zawodami wędkarskimi, zatrzymać zezwolenia w ilości: 4 szt. Klub
„KARAŚ” oraz po 3 szt. „Skowronek” i „Groble”, celem umożliwienia Członkom
Kadr Koła odbycia treningów.
10. Każdy wędkarz, wypożyczający Zezwolenie, swoim podpisem w Rejestrze
Wypożyczeń, oświadcza, że zaznajomił się z niniejszym Regulaminem i przyjmuje
jego postanowienia.
11. O odstępstwach od rygorów określonych w niniejszym Regulaminie, decyduje Zarząd
Koła, po pisemnym odwołaniu się członka korzystającego z zezwolenia (najbliższe
posiedzenie Zarządu Koła).
Zarząd Koła PZW nr 122 Trzebinia

