Termínovaný kalendář 2020 pro členskou základnu
ČRS, z. s., MO Bělá pod Bezdězem
Členská schůze: Sobota 29. 2. 2020 - od 14.00 hod. „Sokolovna“ Bělá pod Bezdězem.
Plánované brigády:
vždy od 07.00 do 12.00 hod.
rybník Slon

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

04. 04. 2020
11. 04. 2020
18. 04. 2020
25. 04. 2020

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

05. 04. 2020
12. 04. 2020
19. 04. 2020
26. 04. 2020

Každý člen, který přijde na brigádu, musí se dostavit ve vhodném oblečení a s vlastními základními
ochrannými pomůckami (rukavice, vhodná obuv apod.).
Každý brigádník před započetím prací absolvuje proškolení z BOZP a podepíše se do prezenční listiny.
Na brigádě je přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo pracovat pod vlivem alkoholu.
Rybářské závody:

Sobota 30. 05. 2020 „MÍSTNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY“.
(Pouze pro členy MO ČRS Bělá pod Bezdězem rybník Slon)
Od 04.00 hod. prezentace, od 06.00 hod. začátek závodu.

Rybářské závody:
děti a mládež

Sobota 06. 06. 2020 „O pohár předsedy SÚS děti a mládež“.
(Veřejné rybářské závody, pro děti a mládež, rybník Slon)
Od 05.00 hod. prezentace, od 07.00 hod. začátek závodu.

Rybářské závody:
děti

Sobota 20. 06. 2020 „Dětské rybářské závody“.
(Veřejné rybářské závody, pro děti do 15-ti let věku, rybník Slon)
Od 06.00 hod. prezentace, od 08.00 hod. začátek závodu.

Omezení lovu na revíru 411 005 Bělá 1
23. 05. 2020 od 04.00 hod. do 16.00 hod. „Neveřejné rybářské závody“
30. 05. 2020 od 04.00 hod. do 16.00 hod. „Místní rybářské závody“
06. 06. 2020 od 04.00 hod. do 16.00 hod. „O pohár předsedy SÚS děti a mládež“
20. 06. 2020 od 04.00 hod. do 16.00 hod. „Dětské rybářské závody“

Výbor MO ČRS, Vás žádá o spolupráci a pomoc při zajištění sponzorů a sponzorských darů na akce, které
pořádáme v roce 2020. Zejména „Dětské rybářské závody“.
Dary se shromažďují u př. Dušana HÝBNERA a př. Jaroslava TOŠOVSKÉHO

Naše MO Bělá pod Bezdězem provádí neustále nábor nových členů z řad dětí, mládeže a dospělých.
Pro děti je připraven zájmový kroužek pod vedením zkušených vedoucích. Mládeži a dospělým se budou
věnovat zkušení instruktoři, kteří je připraví na zkoušky a získání „Osvědčení“.
Těšíme se na Vás.
Výbor MO ČRS Bělá pod Bezdězem, U Střelnice č.p.: 317, PSČ: 294 21.

www.rybaribpb.cz

