
Meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:

dátum narodenia:

IBAN:

športové rybárske preteky MJ počet príspevok € suma €

Propozície pretekov LRU F, 1.liga, 1.dvojkolo

Miesto a termín pretekov VN Sĺňava, 21.4.-23.4.2023

príspevok na realizáciu pretekov hlavný rozhodca dní 3 150,00 150,00

príspevok na pokrytie nákladov dopravných km 100 25,00 25,00

príspevok na pokrytie nákladov ubytovacích podľa dokladu noc 1 30,00 30,00

spolu 205,00

Propozície pretekov LRU F, 1.liga, 1.dvojkolo

Miesto a termín pretekov VN Sĺňava, 21.4.-23.4.2023

príspevok na realizáciu pretekov hlavný rozhodca dní 2 120,00 120,00

príspevok na pokrytie nákladov dopravných km 150 37,50 37,50

príspevok na pokrytie nákladov ubytovacích podľa dokladu noc 1 30,00 30,00

spolu 187,50

Propozície pretekov LRU F, 1.liga, 1.dvojkolo

Miesto a termín pretekov VN Sĺňava, 21.4.-23.4.2023

príspevok na realizáciu pretekov sektorový rozhodca dní 3 120,00 120,00

príspevok na pokrytie nákladov dopravných km 50 12,50 12,50

príspevok na pokrytie nákladov ubytovacích podľa dokladu noc 1 30,00 30,00

spolu 162,50

Propozície pretekov LRU F, 1.liga, 1.dvojkolo

Miesto a termín pretekov VN Sĺňava, 21.4.-23.4.2023

príspevok na realizáciu pretekov sektorový rozhodca dní 2 95,00 95,00

príspevok na pokrytie nákladov dopravných km 100 25,00 25,00

príspevok na pokrytie nákladov ubytovacích podľa dokladu noc 1 30,00 30,00

spolu 150,00

sumár za mesiac 705,00

príspevok na realizáciu pretekov:                                     

2-dňové / 3-dňové / 4-dňové príspevok na dopravné náklady

hlavný rozhodca / 120,-€ / 150,-€/175,-€ km / 0,20 € ak cestuje 1 osoba

sektor.rozhodca / 95,-€ /120,-€/145,-€ km / 0,30 € ak cestuje 1 osoba+materiál

garant  / 100,- € / 130,- €/155,-€ km / 0,30 € ak cestuje 2 a viac osôb

Vypísané a podpísané tlačivo doručiť do 10 dní po skončení mesiaca na adresu: SZŠR-sekretariát, Nám SNP 9, 911 01 Trenčín

príspevok na ubytovacie náklady

Slovenský zväz športového rybolovu, Andreja Kmeťa 20, 010 01 Žilina, IČO 51118831

Príspevok na usporiadanie športového podujatia SZŠR*

SK

max 35,- € / noc / osoba podľa dokladu

*Príspevok je podľa §9 ods. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu oslobodený od dane z príjmu

Výkaz za apríl 2023

Kontroloval sekretariát SZŠR                             

podpis:

Podpis rozhodcu/garanta:


