
REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO KARP POWER W BOBROWNIKACH WIELKICH 

1. Na prywatne Łowisko Karpiowe KARP POWER w Bobrownikach Wielkich zapraszamy wędkarzy 

poławiających karpie i amury. 

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 dnia i 

stanowiska pod numerami 693 082 804 lub 603 325 943. 

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

5. Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie osoby towarzyszącej.  

6. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających oraz sondy. Istnieje możliwość 

wykorzystywania łódek zdalnie sterowanych w obrębie swojego stanowiska. 

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

ramion 1 metr, żyłki minimum 0,30mm, haków o rozmiarze od 6, worka karpiowego do 

przetrzymywania złowionego karpia w nocy celem wykonania zdjęcia o świcie, (amur zaraz po 

złapaniu i wykonaniu zdjęcia musi trafić do wody). Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się 

nad matą i być polewana co jakiś czas wodą. Mile widziane jest stosowanie środka do dezynfekcji ran.  

8. Wędkowanie dozwolone jest na 2 wędki metodą włosową, a w uzgodnionych z właścicielem 

przypadkach można będzie korzystać z 3 wędek. 

9. Możliwe jest stawianie znaczników (bojek) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska 

znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska. 

10. Wymagane jest korzystanie z namiotów karpiowych nie posiadających podłogi. 

11. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela. 

12. Samochodem można podjechać pod stanowisko w celu wyciągnięcia sprzętu, później samochód 

musi zostać odprowadzony na wyznaczone miejsce parkingowe. Zabrania się wjazdu na trawę 

znajdującą się na stanowisku. Istnieje możliwość postawienia przyczepy kempingowej na ustalonym 

wcześniej miejscu. 

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

całkowity zakaz kąpieli. 

14. A) Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.  

                     B) Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są  do pozostawienia 

porządku po sobie.  

       C) Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów. 

15. 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. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego 

opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na 

łowisko. 

16. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na 

łowisku. 

17. 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. 

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

19. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  



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

21. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym 

postanowienia regulaminu łowiska.  

 


