
Regulamin łowiska Big Game Kobylany

1. Zbiornik nie jest łowiskiem komercyjnym.

2. Zbiornik w Kobylanach udostępniany jest w miesiącach kwiecień – październik 24h na dobę. 

Połowy mogą odbywać się wyłącznie na zasadzie "catch and ralase" czyli złów i wypuść. 

Kategoryczny zakaz zabijania i zabierania złowionej ryby bez względu na gatunek i wymiar.

3. Ze stawu mogą korzystać jedynie osoby poławiające karpie i amury.

4. Dozwolone metody – gruntowa i spławikowa. Zakaz spinningu, połowu na martwą i żywą rybkę. 

Zakaz stosowania przynęt pochodzenia zwierzęcego. Każdy wędkujący może łowić na 

maksymalnie 2 wędki.

5. Zbiornik jest przeznaczony dla osób posiadających profesjonalny sprzęt. Obowiązkowe są: mata 

karpiowa, środek do odkażania ran (FirstAid, Klinick), odpowiedniej wielkości podbierak – 

rozpiętość siatki min 80 cm. Dozwolony jest połów na haczyki z zadziorem a także korzystanie ze 

zdalnie sterowanego sprzętu do wywozu przynęt i zanęt.

6. Dopuszcza się nęcenie. Zalecane są kulki proteinowe, pellet, konopie lub kukurydza

7. Połów i nęcenie może odbywać się wyłącznie z wytyczonego stanowiska. Dodatkowo istnieje 

zakaz wstępu na wały po przeciwnej stronie zbiornika.

8. Przed przybyciem na łowisko konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja. Ze względu 

na ograniczoną ilość stanowisk osoby bez wcześniejszej rezerwacji nie będą dopuszczane do 

połowów.

9. Zakaz przetrzymywania złowionych ryb w workach karpiowych. Ryby po zważeniu i 

sfotografowaniu trafiają bezpośrednio do wody.

10. Po zakończeniu połowów obowiązkowe jest pozostawienie stanowiska w takim stanie jakim je 

zastało, nie wolno wyrzucać śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia w obrębie łowiska. 

Każdy wędkujący na wyraźną prośbę otrzyma worek na śmieci.

11. Na terenie zbiornika nie wolno zrywać roślin. Możliwość rozpalenia ogniska – jedynie w 

miejscach do tego przeznaczonych.

12. Na terenie stanowiska należy zachować ciszę – zakaz głośnego korzystania z odbiorników 

radiowych i telewizyjnych.

13. Gospodarz zbiornika uprawniony jest do wyrywkowej kontroli. Gospodarz nie ponosi 

odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na łowisku.

14. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb Gospodarz łowiska zastrzega sobie możliwość 

naliczenia kary w wysokości 50 zł za każdy kilogram ryby, natychmiastowego usunięcia łowiącego 

z zajmowanego stanowiska oraz publikacji danych na oficjalnej stronie internetowej łowiska.

15. W przypadku stwierdzenia wszelkich naruszeń regulaminu a w szczególności: zaśmiecanie i 



dewastowanie otoczenia, głośne i niekulturalne zachowanie oraz przeszkadzanie osobom 

współkorzystającym ze zbiornika Gospodarz łowiska zastrzega sobie możliwość natychmiastowego 

usunięcia łowiącego z zajmowanego stanowiska.

16. Samochody należy pozostawić w miejscu wytyczonym przez Gospodarza zbiornika.

17. Zakaz kąpieli na terenie całego zbiornika.

18. Zagadnienia nie określone niniejszym regulaminem należy konsultować bezpośrednio z 

Gospodarzem łowiska.

19. Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacja regulaminu


