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Zadeva: Ribiško tekmovanje mladih 2021
Pozdravljen mladi ribič!
Ribiška družina Šempeter te vabi, da se udeležiš RIBIŠKEGA TEKMOVANJA MLADIH 2021, ki bo
potekalo v več delih, in sicer od spomladi vse do zaključnega tekmovanja v jesenskem času.
Tekmovanja bodo poteka na ribniku Preserje 4 in bodo poleg točkovanja za končno uvrstitev
namenjena predvsem druženju ter spoznavanju z tehniko ribolova s plovcem. Ob vseh razpisanih
terminih tekmovanj bodo prisotni mentorji RD Šempeter, ki bodo poskrbeli za izobraževanje kot
tudi samo izvedbo tekmovanja. Za izvajanje ribolova mora vsak udeleženec v okviru svojih
zmožnosti imeti svojo osnovno ribiško opremo in pribor. Udeležba na tekmovanju je brezplačna.
Ribolov bo potekal ob četrtkih od 15.30 do 19.00 ure v sledečih terminih:
29.04.2021
27.05.2021
24.06.2021
26.08.2021
Zaključno tekmovanje z pogostitvijo in podelitvijo nagrad bo v soboto, 30.09.2021 z zborom ob
8.00 uri.
Zaradi ustrezne organizacije, te skupaj s starši prosimo za pravočasno prijavo do 24.04.2021, ki
jo lahko pošljete preko elektronske pošte na naslov info@rd-sempeter.si, osebno preko prijave v
pisarni RD v času uradnih ur ali pokličete na gsm 041 324 155 (tajnik).
Ob prvem ribiškem tekmovanju mladih 2021 je potrebno na mesto zbora pred ribiški dom v
Preserjah prinesti izpolnjeno spodnjo prijavnico.

Rajko Košenina
vodja dela z mladimi

Boštjan Zagožen
Predsednik RD

OBVESTILO:
Vsi mladi ribiči, ki že imate plačano in dvignjeno redno letno dovolilnico, lahko sedaj v pisarni
dvignete tudi brezplačno letno dovolilnico UJEMI/SPUSTI, ki je namenjena za ribolov v ribniku
Preserje 4.

PRIJAVNICA - RIBIŠKO TEKMOVANJE MLADIH 2021

Spodaj podpisani prijavljam svojega otroka (ime in priimek): ______________________________,
ki je rojen dne: _________________ na RIBIŠKO TEKMOVANJE MLADIH 2021, ki ga organizira RD
Šempeter in bo potekalo po razpisanih terminih na ribniku Preserje 4.
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da otroci aktivnosti in ribolov izvajajo pod nadzorom
mentorja, ki ga zagotovi RD Šempeter, vendar na svojo oziroma mojo odgovornost.
Kontaktni podatki starša (ime in priimek ter številka mobilnega telefona)
________________________________________________________________________________

Datum: ________________

Podpis: _________________

