Regulamin Profesjonalnego Łowiska Sportowego
CHWAŁOWICE na rok 2013.
–

Łowisko dla karpiarzy czynne jest cały rok 24h na dobę.

–

Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

–

Rezerwacji dokonujemy telefonicznie lub poprzez e-mail (możliwość wjazdu po potwierdzeniu przez
właściciela e-mailem dokonania rezerwacji).

–

Dla karpiarzy dozwolony jest połów na dwie wędki. Można wykupić dodatkowo możliwość połowu wędką
trzecią. Cena wędki dodatkowej 10zł/wędka.

–

Wędkujący obowiązkowo musi zapoznać się z regulaminem oraz go podpisać przed wejściem na
łowisko.

–

Uprasza się o wypełnianie rejestru połowu.

–

Wszystkie opłaty za wędkowanie dokonujemy u właściciela łowiska płacąc z góry za cały rezerwowany
pobyt (patrz cennik opłat).

–

Opłaty za osoby towarzyszące dokonujemy przed wejściem na łowisko (patrz cennik opłat).

–

Wjazd na łowisko samochodem dozwolony jest tylko dla wędkujących osób.

–

Karp i Amur jest pod całkowitą ochroną bez względu na wymiar i wagę.

–

Wprowadza się całkowity zakaz przetrzymywania karpi i amurów w workach karpiowych. Złowione ryby po
zważeniu i ewentualnym zrobieniu pamiątkowego zdjęcia natychmiast muszą być wypuszczone.

–

Inne gatunki ryb spokojnego żeru złowione na łowisku można zakupić w cenie 8zł/kg. Wprowadza się limit
ilości ryb na dobę.
LIN – 1szt/doba.
LESZCZ – 5szt/doba.
KARAŚ SREBRZYSTY – bez limitu ilości/doba.
KARAŚ ZŁOCISTY – 1szt/doba.
SUM/SUMIK – bez opłat, bez limitu/doba.

–

Zabrania się wypuszczania sumów/sumików z powrotem do zbiornika (można przekazać właścicielowi lub
zabrać do domu).

–

Zabrania się używania środków pływających pod wpływem alkoholu.

–

Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe.

–

Wędkujący pływając pontonem robią to na własną odpowiedzialność.

–

Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz łowienia ze środków pływających takich jak łodzie, pontony. Nie
dotyczy to wywożenia zestawów karpiowych, sondowania dna, zanęcania łowiska i holowania złowionych
ryb.

–

W przypadku konieczności wpłynięcia na sąsiadujące stanowisko, trzeba uzyskać zgodę wędkującego z
przyległych stanowisk.

–

Istnieje możliwość wypożyczenia łódki (cennik opłat). Po zakończeniu wędkowania sklarowaną łódkę należy
odstawić we wskazane miejsce przez właściciela łowiska.

–

Karą za nie odstawienie środka pływającego będzie dodatkowa opłata w wysokości 10zł. Pobrana przy
wyjeździe z łowiska.

–

Dopuszcza się stosowanie łódek zdalnie sterowanych.

–

Osoby cierpiące na choroby serca, cukrzycę i inne, mają obowiązek poinformowania właściciela w celu
zapewnienia ewentualnej pomocy medycznej.

–

Po złowieniu każdą rybę należy odkazić preparatem przeznaczonym do tego celu. W przypadku gdy by
wędkujący nie miał preparatu do odkażania, można go nabyć na terenie łowiska.

–

Zabrania się stosowania plecionek jako żyłek głównych.

–

Dopuszcza się używania jedynie haków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem (dopuszcza się haki typowe z
usuniętym lub zgniecionym zadziorem).

–

W przypadku przyłapania na kradzieży ryb, osoby zatrzymane zostaną obciążone karą pięciokrotnej
wartości kradzionej ryby. Ryba zostanie odebrana a osoba ukarana dostanie zakaz wstępu na łowisko.
Właściciel ma prawo wezwać Policję.

–

Za łowienie na wędkę która nie została zgłoszona i opłacona zostanie nałożona kara w wysokości 50zł/za
każdą wędkę/doba.

–

Właściciel lub osoby upoważnione przez niego mają prawo do wyrywkowej kontroli w dzień jak i w nocy.

–

Na łowisku zabrania się stosowania innych znaczników niż markery.

–

Proszę wędkarzy o pozostawienie łowiska w takim stanie jak je zastaliście. Wszystkie niedopałki i śmieci
należy utylizować w workach na śmieci.

–

Śmieci zabieramy ze sobą.

–

Właściciel łowiska nie odpowiada za rzeczy pozostawione na łowisku.

–

Zakaz palenia na łowisku ognisk oraz zakaz kąpieli.

–

Do dyspozycji wędkujących są sanitariaty.

–

Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie łowiska należy konsultować z właścicielem lub z managerem.

Data połowu: od......................................do.........................................2013r.
Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki i postanowienia.

Popis wędkującego. (imię i nazwisko)

