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Aktuální informace 15-2021
ze dne 18.11.2020

Metodický pokyn pro objednávání členských příspěvků na rok 2021 a
metodický pokyn pro sumarizaci členské evidence ČSCH 2021.
(členské příspěvky objednávají na adrese Sekretariátu ÚVV ČSCH pouze OO ČSCH a
specializované základní organizace)
Vážení přátelé,
Každoročně je konec chovatelského roku spojen s placením členských příspěvků ČSCH, od
roku 2016 se provádí na portálu našeho webu v evidenci členské základny. Každý rok dochází
k určitým změnám, úpravám:
1) Součástí jsou dvě přílohy: Evidence, Nová průkazka. V evidenci jsou tři formuláře. 1.
a 2. slouží pro vás. 3. slouží pro výpočet členských známek.
2) V loňském roce došlo k tisknutí kartiček členů ČSCH. Pro rok 2021 je v evidenci u
každého člena doplněno políčko zhotovit členský průkaz, toto políčko se automaticky
zaškrtne u nově zadaných členů. U změna adresy, změna jména, oprava údajů a těch
členů, kteří kartičku ztratí – toto políčko nutno zaškrtnout (poplatek 50,- Kč)
3) Stále je množství územních organizací, kteří u členů v evidenci nemají uvedenou sekci
chovných zvířat, žádáme o doplnění z důvodu evidence jednotlivých chovatelských
sekcí
4) Žádosti o fakturaci odklikněte do 6. ledna 2021, abyste stačili uhradit zaslanou fakturu
do 31. ledna 2021 (viz Stanovy) z důvodu velikosti mandátu vaší územní organizace,
faktury budou zasílány na vámi uvedený kontaktní email.
V případě jakýkoliv nejasností neváhejte kontaktovat sekretariát
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Výše členských příspěvků:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020
typ
příspěvek
dospělý chovatel
320
dospělý chovatel + časopis 680
mladý chovatel
195
mladý chovatel + časopis
580

Příspěvek společný s předplatným časopisu Chovatel může být uhrazen POUZE přes ZO
(NELZE ji hradit na svazovém stánku na výstavách)
Fakturace objednaných členských příspěvků bude uzavřena do 31. ledna 2021.
Upozorňujeme, že pokud so OO ČSCH a specializované ZO nesplní tuto evidenční
povinnost, budou následovat adekvátní opatření.

S chovatelským pozdravem

Ing. Radek Novotný
místopředseda UVV ČSCH
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