Informace k výběru a výdeji povolenek v roce 2020/2021
Vzhledem k nejasné a nejisté situaci kolem pandemie Covid-19 jsme nuceni změnit systém
prodeje povolenek na rok 2021, podobným způsobem, se kterým se setkala řada z Vás již na
jaře letošního roku

- Vracení povolenek
o Kdy: kdykoliv do 23.1.2021 včetně
o Kde a jak: poštou, vhozením do schránky na rybárně nebo na
Blanické 679, Humpolec
o pouze řádně vyplněné povolenky – v případě odevzdání nesprávně
vyplněného nebo nevyplněného sumáře, pozdní odevzdání po 23.
1. bude účtován poplatek 100 Kč

- Objednávky a výdej povolenek, povolenek HADINA, členských známek
o Objednávky buďto elektronicky (email: luboskuchar@email.cz
nebo SMS tel. 731172374) nebo na papíře společně s vrácenou
povolenkou

Pro bezproblémového vyřízení vašeho požadavku je zapotřebí do objednávky
napsat:
-

jméno a příjmení
Datum narození
Požadavek (typ povolenky, popř. jen známku apod)
ideálně i termín, na který chcete povolenku připravit
Prosíme vždy o zaslání aktuálních údajů o Vaší osobě, musíme udržovat
databázi členů s aktuálními údaji

Na rybárně (Dvorská 271) budeme Vámi objednané povolenky pouze vydávat,
předem si je připravíme do obálky. Vaší povinností bude si vylepit známku do
členské legitimace, ostatní údaje nebudou do legitimací zapisovány. Přímý
prodej nebude realizován.
V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů, informací apod., prosím neváhejte
volat na výše uvedený telefon.

o Chci chytat již od 1.1. 2021 nebo potřebuji
povolenku jako dárek k Vánocům
▪ Termín objednání
• do úterý 15. 12. 2020 včetně
▪ Výdej povolenek
• v sobotu 19.12.2020 mezi 9-10 hod na rybárně
▪ Objednávky povolenek po 15. 12. 2020 již nebudou vyřízeny
na termín před Vánoci, ale budou k vyzvednutí první lednový
termín, tj. 23. 1. 2021

o Povolenka mi stačí až příští rok
▪ Termíny objednání a výdeje
• Výdej: 23.1.2021 mezi 9-10 hod na rybárně
o uzávěrka objednávek 19. 1. 2021 včetně
• Výdej: 6.2.2021 mezi 9-10 hod na rybárně
o uzávěrka objednávek 2. 2. 2021 včetně
• Výdej: 20.2.2021 mezi 9-10 hod na rybárně
o uzávěrka objednávek 16. 2. 2021 včetně
▪ Objednávky po uzávěrkách budou automaticky vyřizovány
na následující termín
• Příklad: objednávka 21. 1. 2021 → výdej v termínu 6. 2. 2021
Další termíny prodeje povolenek budou zveřejněny v průběhu února 2021 v návaznosti na
aktuální vývoj situace pandemie Covid-19, pokud to bude možné, vrátíme se k přímému
prodeji povolenek na rybárně

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho krásných zážitků u vody

