REGULAMIN ŁOWISKA
KARPIOWEGO
Zasada rezerwacji:
1. Rezerwacji stanowisk można dokonać telefonicznie od
poniedziałku do soboty w godz. od 9.00-18.00 nr . tel.+48 723
544 901 lub 605 363 695
2. Osoba która wykona rezerwację, a nie stawi się na łowisko nie
jest zwolniona z opłaty, w przypadku kiedy anuluje rezerwację
na 7 dni przed rezerwacją nie ponosi żadnych opłat.
Wjazd i zjazd z łowiska.
1. Łowisko czynne jest od zejścia ludu do pojawienia się
pierwszego lodu.
Wjazd na łowisko odbywa się w godzinach od 14.00 – 20.00, a
zjazd w godzinach od 09.00– 13.00, chyba że zostanie
uzgodniona inna godzina zjazdu i wjazdu telefonicznie podczas
rezerwacji.
2. Przed rozpoczęciem połowu należy zameldować swoje
przybycie telefonicznie lub SMS u właściciela Łowiska, lub
opiekuna oraz uiścić opłatę.
Zasady korzystania z łowiska.
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 użycie wszelkiego rodzaju zanęt, z limitem
orzecha tygrysiego do 2kg, tylko w postaci mielonej, oraz
wszelkiego rodzaju ziaren świeżych miękkich ( dobrze
ugotowanych) w dowolnej ilości.
5. Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka
pływającego. (obowiązkowo w kamizelce ratunkowej), oraz
stosowanie modeli zdalnie sterowanych.
6. Możliwe jest przetrzymywanie ryb w specjalistycznych
workach karpiowych do momentu przygotowania zdjęcia nie

dłużej niż 10 minut, złowiona ryba powyżej 20kg wagi musi być
zgłoszona do właściciela łowiska, w przypadku nocnego połowu
w godzinach od 00:00 do 07:00, rybę należy przetrzymać w
worku karpiowym o wymiarach minimum 100x120cm i głębości
wody minimum 1m, i o 7:00 niezwłocznie zgłosić do właściciela
łowiska.
7. Na każdym stanowisku musi znajdować się mata karpiowa ,
podbierak , odkażacz do ran tzw. clinik.
8. Każda ryba przed wypuszczeniem po wyjęciu haka musi
zostać zdezynfekowana.
9. Mata karpiowa – minimalny rozmiar maty jaką można
stosować to 80 x 120cm, (mile widizana kołyska) mata powinna
posiadać gruby materac.
10. Dopuszcza się używania jedynie haków bez zadziorowych lub
z mikrozadziorem (dopuszcza się haki typowe ze zgniecionym
zadziorem). Zakaz stosowania haków tzw. long shank.
11. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz
możliwie w linii prostej, w wyznaczonych sektorach, sektory
wyznaczone na przeciwległym brzegu, poprzez pale oznaczone
emblematy fluorescencyjne.
12. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się
w taki sposób, aby nie
przeszkadzać innym wędkującym.
13. Nie wolno znaczyć łowiska przedmiotami innymi niż
przeznaczone do tego markery
Możliwe jest stosowanie jedynie markerów „tyczkowych” ,
zabrania się stosowania
markerów typu „H”.
14. Stanowisko wędkowania należy pozostawić w czystości i
porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez
właściciela obiektu, lub opiekuna.
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
właścicielem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca
ilość wolnych stanowisk.
19. Każdy wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli
stanowiska, sprzętu i samochodu, przez Właściciela (opiekuna)
łowiska, lub osoby kontrolujące do tego wyznaczone.
20. W przypadku udowodnienia kradzieży ryby, wędkujący
ponosi opłatę w wysokości 200zł za każdy kilogram skradzionej
ryby, oraz zakaz wstępu na łowisko, i przekazanie informacji na
zaprzyjaźnione łowiska o zaistniałej sytuacji.
21. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na
bezpieczeństwo karpia, oraz należy regularnie polewać go wodą.
22. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, tylko wtedy, gdy
stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.
23. Właściciel (opiekun) łowiska ma prawo sprawdzić końcowe
zestawy na życzenie.
24. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba,
która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Za osobę
towarzyszącą powyżej 10 roku życia pobierana jest opłata w
kwocie 20 zł za dobę.
25. Dzieci i młodzież do lat 15-tu mogą przebywać na terenie
łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
26. Wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko
wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania, a śmieci
obligatoryjnie należy zabrać ze sobą, lub uiścić opłatę za ich
pozostawienie w wysokości 10zł za worek 180l. worki dostępne
u opiekuna łowiska.(niedopałki papierosów są też traktowane
jako śmieci)
27. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas
zawodów wędkarskich lub innych imprez na łowisku.

28. Rozpoczęcie połowu jest równoznaczne z akceptacją
obowiązującego regulaminu oraz uregulowaniem opłaty za
licencję.
29. Wszelkie sprawy nie ujęte w tym regulaminie należy
konsultować z właścicielem łowiska.
30. Osoby odwiedzające wędkujących po wcześniejszej
informacji telefonicznej mogą przebywać na łowisku od godziny
10:00 do godziny 18:00 bez opłat, w granicach stanowiska
odwiedzających, maksymalnie 3 osoby na stanowisko,
odwiedzający mają zakaz poruszania się wszelkimi pojazdami,
pojazdy muszą być pozostawione przed wjazdem na łowisko, nie
blokując wjazdu na łowisko.
Na łowisku obowiązuje zakaz:
1. Zakaz używania plecionki jako linki głównej.
2. Zakaz używania przyponów strzałowych z plecionki, tylko z
żyłki mono maksymalnie 0,6mm.
3. Niszczenia roślinności !!!
4. Parkowania samochodów w miejscu nie utrudniającym
przejazd.
5. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
6. Rozpalania ognisk
7. Kąpieli na łowisku.
8. Głośnego zachowania
9. Picia alkoholu

CENNIK ŁOWISKA KARPIOWEGO
- doba na łowisku 60zł,
- osoba towarzysząca 20zł
( od 10 roku życia, maksymalnie 4 osoby towarzyszące na
stanowisku)
- Prąd doba od stanowiska 15zł
- Wynajęcie łódki doba 10zł
- Pozostawienie śmieci worek 180l 10zł (worek łowiska)
- Ziarna wiadro 20l - 20zł

