
REGULAMIN ŁOWISKA GOSŁAWICE

1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, oraz wymagane jest 
stosowanie zasady "Złów i Wypuść".

2. Dozwolone jest łowienie na 3 wędki.

3. Dozwolony jest połów tylko metodą włosową.

4. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka pływającego.

5. Możliwe jest przetrzymywanie karpi złowionych w nocy wyłącznie do świtu.

6. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.

7. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie 
przeszkadzać innym wędkującym.

8. Przed wjazdem na łowisko obowiązkowa jest dezynfekcja mat, podbieraków i worków.

9. Każdy powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości oraz okazać się nim na żadanie przed 
kierownikiem łowiska.

10. Łowisko czynne jest od 1 kwietnia do 30 listopada.

11. Wjazd na łowisko odbywa się w godzinach od 12 - 19 , a zjazd w godzinach od 10 - 12.

12. Od karpiarza obowiązkowo wymagane jest posiadanie:
- Podbieraka o rozstawie ramion ~1 metra
- Maty karpiowej
- Środka do dezynfekcji ran
- Specjalistyczny worek do przetrzymywania karpi
- Żyłkę o średnicy nie mniejszej niż 0.30mm
- Haki o minimalnym rozmiarze "6"

13. Na łowisku obowiązuje zakaz:
- Zaśmiecania terenu
- Niszczenia roślinności
- Parkowania samochodów poza wyznaczonym miejscem (po rozpakowaniu sprzętu - 
  samochód należy niezwłocznie odstawić na parking)
- Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
- Rozpalania ognisk
- Kąpieli na łowisku oraz sąsiadujących stawach
- Głośnego zachowania
- Picia alkoholu

14. Stanowisko wędkowania należy pozostawić w czystości i porządku. 
Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez kierownika obiektu.



15. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione 
na łowisku.

16. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje 
wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na 
wędkowanie w przyszłości.

17. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku mogą być pociągnięte do 
odpowiedzialności cywilnej.

18. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z kierownikiem łowiska pod 
warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość wolnych stanowisk.

19. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo karpia, oraz 
należy regularnie polewać go wodą.

20. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, tylko wtedy gdy stanowisko nie jest zarezerwowane 
przez innego karpiarza.

21. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba która wykupiła zezwolenie na 
wędkowanie.
 


