PLACENÍ ČLENSTVÍ V ČMMJ – POJIŠTĚNÍ
OMS PROSTĚJOV
Připomínáme, že k 31.12. běžného roku končí platnost pojištění a také členství.
Prosíme vás a případně vaše myslivecké kamarády, kteří nejsou dosud pojištěni u ČMMJ, aby
zvážili toto pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti. Tímto podpoříte naši největší
mysliveckou organizaci v České republice. ČMMJ podporuje zájmy svých členů.
Stát se členem Českomoravské myslivecké jednoty má smysl !

- Varianta pojištění MINIMUM – 1000,-Kč, snížené pojistné pro
důchodce a studenty – 650,-Kč
- Varianta pojištění STANDARD – 1600,-Kč, snížené pojistné pro
důchodce a studenty – 1250,-Kč
- Varianta pojištění EXCLUSIVE – 2100,-Kč, snížené pojistné pro
důchodce a studenty – 1750,-Kč
S ohledem na epidemiologickou situaci, prosíme, využívejte bezhotovostní platbu bankovním
převodem nebo pověřte jednoho zástupce ze spolku, aby na sekretariátu OMS Prostějov uhradil
pojištění za členy z celého spolku.
Pokud zašlete platbu bankovním převodem na účet, poštou
vám zašleme vytištěný průkaz. Není nutné nám zasílat starý průkaz.
K přesné identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol rodné číslo.
Číslo účtu:

255710725/0300

Všem vám děkujeme za práci pro myslivost
a ochotu a spolupráci s naším Okresním mysliveckým
spolkem v Prostějově!
Českomoravská myslivecká jednota sdružuje české, moravské
a slezské myslivce již od roku 1923. Pro své členy a širokou veřejnost
ochraňuje myslivost jako kulturní dědictví a pečuje o její trvalý rozvoj. Podporuje činnost
myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizuje zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře,
zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky.
Zajišťuje odborné vzdělávací semináře a školení. Pořádá střelecké soutěže a kynologické
memoriály. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťuje společenské a kulturní akce, kde
propaguje a rozvíjí myslivecké tradice. Součástí jednoty je 9 odborných klubů, jejichž členové
představují veřejnosti jednotlivé aspekty myslivecké činnosti. Informuje veřejnost o výhodách
zvěřiny a podporuje prodej přímo od myslivců.
Podporuje myslivecké kroužky pro děti po celé České republice. Přes padesát let pořádá soutěž
dětí a mládeže Zlatou srnčí trofej.
Jednota je členem Evropské federace mysliveckých organizací FACE, jejímž prostřednictvím
monitoruje světové dění, zasahuje se o vývoj legislativy dotýkající se nejen myslivosti a ochrany
přírody krajiny, ale také střelectví a ochrany života a majetku.
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