
 

 

DRUK  OPŁATY  - LICENCJI na „STAW POŁCHOWO NR 1” 
 
 

Nazwa odbiorcy:   Okręg Polskiego  

Związku Wędkarskiego w Szczecinie 

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin 

Nazwa odbiorcy:  

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin 
 

Nr rachunku odbiorcy:  

35 1240 3813 1111 0000 4375 
6719 

Nr rachunku odbiorcy: 

35 1240 3813 1111 0000 4375 6719 
 

kwota:  
 

W P waluta:  PLN kwota:  

Nr rachunku lub kwota słownie:  

 

Nr rachunku lub kwota słownie:  

Nazwa zleceniodawcy: 

Imię i nazwisko: 

……………………….………….. 

Adres: 
……………………………………….……… 

Nazwa zleceniodawcy: 

 

Imię i nazwisko: 
…………………………………………..…………...................…………..………………….….…… 
 

Adres: 
……………………………………………………………………….…………………………...…..…

….. 

 

Nr karty wędkarskiej 
…………………………..…. 

Rodzaj wody (nizinna, górska) 
……………….… 
 

Tytułem:  

Opłata-Licencja za STAW POŁCHOWO nr 1                        

Ważna na 1 dzień/ 3 dni/ 7 dni    

Od…..………………do..…..……..….2017r.  

wraz z Regulaminem i Rejestrem połow. 

Tytułem:  

Opłata - Licencja za Łowisko Specjalne „STAW POŁCHOWO NR 1” 

Ważna na 1 dzień/ 3dni/ 7 dni.  

Od  ………....….……..…do………..……..……2017r.  
Wpisać daty (dni) planowanego połowu ryb 

Opłata:   

 
 

 

 
/pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy/ 

Opłata: 

 
 

 

DRUK OPŁATY – LICENCJI ZA ŁOWISKO SPECJALNE 

 „STAW POŁCHOWO  NR 1” 
ważny wyłącznie dla członków PZW z legitymacją członkowską PZW, Kartą 

Wędkarską, oraz Regulaminem Łowiska i Rejestrem połowu  

Regulamin oraz rejestr dostępny na stronie: www.pzwszczecin.com 

 - w zakładce druki do pobrania  

UWAGA !!! OPŁATA WAŻNA NA: 

1 dzień (data) 

 3 dni od daty do daty 

7 dni od daty do daty  

Do opłaty - Licencji konieczne jest podanie konkretnej daty połowu np. 
1 dzień (np. od 15.06. – do 2017r.)  

3 dni (np. od 15.06. –  do17.06.2017r.) 

7 dni (np. od 15.06. – do 21.06.2017r.)  

W przypadku nie wpisania daty na druku, będzie uwzględniana data wpłaty /pieczęć banku, urzędu 

pocztowego bądź data przelewu z prywatnego konta bankowego/ 

Każdy wędkarz wybierający się nad „STAW POŁCHOWO NR 1”  zobowiązany jest posiadać opłatę – 

na swoje imię i nazwisko, wydrukowany z naszej strony Regulamin Łowiska (zawiera Rejestr połowu 

– obowiązuje wypełnianie).  

Opłaty nie podlegają zwrotowi /w przypadku nie wykorzystania - opłata przepada/. 

Dokonana wpłata na konkretny dzień – dni. UWAGA: dotyczy wyłącznie wpisanego okresu i po 

wpłaceniu danej kwoty  nie podlega zmianie. 

http://www.pzwszczecin.com/

