
Typ ročního pověření

Roční pověření pro dě�
 Od 8 do 15 let

 Cena: 600,00 Kč
Roční pověření pro mládež

 Od 15 do 18 let
 Cena: 1 600,00 Kč

Roční pověření pro ZTP
 Od 8 do 127 let

 Cena: 1 600,00 Kč
Roční pověření pro seniory

 Od 65 do 127 let
 Cena: 1 950,00 Kč

Roční pověření pro dospělé
 Od 18 do 65 let

 Cena: 2 200,00 Kč
* Křížkem označte odpovídající typ pověření

 

Cena celkem:
Sečtěte cenu Typ + Služby a vyplňte. 

Podpis žadatele

 
 
V ....................................... Dne: ..........................

Doplňkové služby

Dravci +3 ks - Cena: +690,00 Kč

Dravci +5 ks - Cena: +990,00 Kč

Dravci +7 ks - Cena: +1 090,00 Kč

Dravci Chyť a pusť - Cena: +390,00 Kč

Kapr + 10 ks - Cena: +650,00 Kč

Kapr + 20 ks - Cena: +1 150,00 Kč

Kapr + 5 ks - Cena: +390,00 Kč

Neomezená docházka - Cena: +190,00 Kč

Prut navíc + 1 - Cena: +690,00 Kč

Roční členství - Cena: +1 000,00 Kč

Zavážení - Cena: +290,00 Kč
* Křížkem označte požadované služby k Vašemu pověření.

Vyplněním žádos� dáváte souhlas se zpracováním osobních
údajů v rozsahu uvedeném na rybniksudkov.cz/?page=gdpr
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Formulář objednávky ročního pověření Sudkovský rybník

Osobní údaje

Jméno a Příjmení: 
 

Datum narození: 
 

GSM číslo (mobil): 
 

Bydliště: 
 

Po vyplnění lze zaslat hromadně na adresu: Jaroslav Brachtl, Měník 19 783 21 Bílá Lhota. Případně lze předat pověřené
osobě. V případě nejasnos� s vyplněním volejte 774 826 650.



Popis typů a služeb ročních pověření

Typy ročních pověření a jejich popis

Roční pověření pro dě�
 Roční pověření k lovu na udici pro dě� v rozsahu rybářského řádu Sudkov - pro dě� do 15 let. Lov pouze na jeden rybářský

prut.
 Cena: 600,00 Kč

Roční pověření pro mládež
 Roční pověření k lovu na udici pro mládež v rozsahu rybářského řádu Sudkov - pro mládež od 15 do 18 let 

 Cena: 1 600,00 Kč
Roční pověření pro ZTP

 Roční pověření k lovu na udici pro osoby zdravotně nebo tělesně pos�žení v rozsahu rybářského řádu Sudkov.
 Cena: 1 600,00 Kč

Roční pověření pro seniory
 Roční pověření k lovu na udici pro seniory v rozsahu rybářského řádu Sudkov - osoby nad 65 let

 Cena: 1 950,00 Kč
Roční pověření pro dospělé

 Roční pověření k lovu na udici pro dospělé v rozsahu rybářského řádu Sudkov - pro osoby od 18 - 65 let
 Cena: 2 200,00 Kč

Volitelné služby k ročnímu pověření

Dravci +3 ks - Umožní lov dravců. Zahrnuta je š�ka, sumec, candát, pstruh, pokud není v rybářském řádu upraveno jinak.
Maximální množství ponechané dravé ryby +3 ks za kalendářní rok. Cena: +690,00 Kč

 
Dravci +5 ks - Umožní lov dravců. Zahrnuta je š�ka, sumec, candát, pstruh, pokud není v rybářském řádu upraveno jinak.
Maximální množství ponechané dravé ryby +5 ks za kalendářní rok. Cena: +990,00 Kč

 
Dravci +7 ks - Umožní lov dravců. Zahrnuta je š�ka, sumec, candát, pstruh, pokud není v rybářském řádu upraveno jinak.
Maximální množství ponechané dravé ryby +7 ks za kalendářní rok. Cena: +1 090,00 Kč

 
Dravci Chyť a pusť - Umožní lov dravců pouze stylem Chyť a pusť bez možnos� si ponechat úlovek! Cena: +390,00 Kč

 
Kapr + 10 ks - Zvedne limit maximálního počtu ponechané kaprovité ryby za kalendářní rok o 10 ks. Cena: +650,00 Kč

 
Kapr + 20 ks - Zvedne limit maximálního počtu ponechané kaprovité ryby za kalendářní rok o 20 ks. Cena: +1 150,00 Kč

 
Kapr + 5 ks - Zvedne limit maximálního počtu ponechané kaprovité ryby za kalendářní rok o 5 ks. Cena: +390,00 Kč

 
Neomezená docházka - Nastaví neomezenou docházku k vodě, která je jinak regulována počtem návštěv 2x za týden,
není-li uvedeno v řádu jinak. Cena: +190,00 Kč

 
Prut navíc + 1 - S touto službou můžete lovit na 3 rybářské pruty v souladu s rybářským řádem. Nevztahuje se na vláčení.
Cena: +690,00 Kč

 
Roční členství - Roční členství je nutné uhradit v případě, kdy jste nes�hli podat žádost o vydání pověření na daný
kalendářní rok. Žádos� o pověření se zasílají do konce února. S platnou žádos� toto členství nehradíte! Cena: +1 000,00 Kč

 
Zavážení - Zavážení pomocí zavážecí lodičky na vyhrazených místech. Při lovu na dravce je možné zavážet vlastním člunem v
rozsahu rybářského řádu. Cena: +290,00 Kč

 


