
REGULAMIN DZIKA WODA 

  

1. DZIKA WODA udostępniona jest dla wędkarzy poławiających karpie i amury, którzy 

posiadają profesjonalny sprzęt karpiowy. 

2. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, wymagane jest 

stosowanie zasady „Złów i Wypuść”. 

3. Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do telefonicznej rezerwacji 

dni i stanowiska pod numerem 693 082 804. 

4. Każdy wędkarz może przebywać na łowisku z jedna osobą towarzyszącą. Wędkarz 

zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie osoby towarzyszącej.  

5. Kategoryczny zakaz odwiedzin na łowisku. 

6. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: maty karpiowej, podbieraka o 

rozstawie ramion 1 metr, żyłki minimum 0,30mm (zakaz stosowania plecionki jako linki 

głównej), haków z mikrozadziorem lub bezzadziorowych o rozmiarze od 1 do 6, stosowanie 

środka do dezynfekcji ran, bezpieczny zestaw (boczny sposób mocowania ciężarka). 

Wszystkie ryby zaraz po złapaniu i ewentualnym wykonaniu zdjęcia muszą trafić do wody. 

Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas 

wodą. 

7. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających, łódek zdalnie sterowanych oraz 

sondy. Obowiązek stosowania kamizelki ratunkowej podczas przebywania na wodzie. 

8. Wędkowanie na 2 lub 3 wędki metodą gruntową. Dozwolona metoda ZIG RIG. 

9. Zestawy umieszczamy na lewo od numeru stanowiska znajdującego się na drugim brzegu. 

10. Możliwe jest stawianie znaczników (bojek), które później muszą zostać zabrane z 

łowiska. 

11. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela. 

12. Istnieje możliwości zaparkowania samochodu obok zajmowanego stanowiska. Wędkarz 

który chciałby pozostawić samochód przy stanowisku zamiast na parkingu jednocześnie 

wyraża zgodę na kontrolę samochodu w trakcie wędkowania jak i przy opuszczaniu łowiska. 

Przyczepę kempingową stawiamy w miejscu wcześniej ustalonym z właścicielem. 

13. Zakaz wjazdu samochodem na wyznaczone stanowiska. Samochody zostawiamy po 

drugiej stronie drogi od stanowiska. 

14. Zakaz wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania. W nagłych przypadkach prosimy o 

kontakt z właścicielem godzinę przed wyjazdem (możliwa kontrola pojazdu). 

15. Jeżeli wędkarz opuszcza wcześniej łowisko niż ustalony koniec pobytu musi 

poinformować właściciela. 



16. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i 

całkowity zakaz kąpieli. 

17. A) Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. B) Przed wyjazdem każdy 

zobowiązany jest do pozostawienia porządku i zabrania śmieci. C) Zabrania się wrzucania do 

wody odpadków i niedopałków papierosów. D) Obowiązek korzystania z WC w przypadku 

załatwienia potrzeby. E) Osoby nadużywające alkoholu będą niezwłocznie usuwane z łowiska 

bez prawa zwrotu poniesionej opłaty. 

18. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia surowymi zbożami: łubin, kukurydza, pszenica itp. 

Nęcenie wyłącznie punktowe małymi ilościami 2-3 garści jedzenia pod zestaw. 

19. W przypadku podejrzenia zabierania ryby z łowiska właściciel ma prawo do 

przeprowadzenia kontroli. Osobie która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w 

wysokości 100zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 500zł za rybę). Osoba dopuszczająca 

się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie 

osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko. 

20. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego 

niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku 

takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem. 

21. Osoby, które zauważą rażące łamanie regulaminu, a w szczególności zabijanie lub 

kradzież ryb muszą taką informację zgłosić właścicielowi. Dodatkowo osoba zgłaszająca 

rażące naruszenie regulaminu otrzyma odpowiednią gratyfikację. 

22. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione 

mienie na łowisku. 

23. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem. 

24. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

25. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko. 

26. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom 

naruszającym postanowienia regulaminu łowiska. 

Obowiązuje zasada lewej strony umieszczania zestawów. Przykładowo jeżeli wędkarz 

zajmuje 5 stanowisko umieszcza swoje zestawy na lewo od tabliczki z numerem 5 

znajdującym się na drugim brzegu łowiska. Woda przy trzcinach na lewo od stanowiska 

również należy do miejscówki numer 5. 

  

DZIKA WODA Cennik 

Zezwolenie na dobę dla jednego wędkarza 40zł dwie wędki, trzecia wędka 15zł. 

Na łowisko zapraszamy karpiarzy wędkujących przy użyciu profesjonalnego sprzętu 

karpiowego. 



  

Zasady rezerwacji stanowisk 

Ustalenie wolnego terminu można dokonać telefonicznie w godzinach od 9 do 21 pod 

numerem 693 082 804. Wszystkie rezerwacje dokonywane z ponad 5-dniowym 

wyprzedzeniem muszą zostać potwierdzone zadatkiem. 

  

Po ustaleniu wolnego terminu należy wpłacić zadatek w wysokości 50% należnej kwoty na nr 

konta 94 1050 1562 1000 0091 1269 6936 Tomasz DZIKA WODA Tarnów, a w tytule 

przelewu proszę podać numer stanowiska i datę pobytu. W przypadku braku wpłaty/przelewu 

do trzech dni roboczych rezerwacja zostanie anulowana. 

Jeżeli wędkarz zapłacił 50% zadatku, a nie dotarł na łowisko do połowy zarezerwowanego 

czasu, stanowisko zostaje zwolnione. 

  

Niezależnie od przybycia na łowisko doba liczona jest od godziny 12:00 do godziny 12:00 

następnego dnia.W indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny 693 082 804 

co do możliwości zmiany godziny rozpoczęcia lub zakończenia doby. 

 


