
REGULAMIN ŁOWISKA KORMORAN

1. Łowisko karpiowe Kormoran udostępnione jest dla karpiarzy przez cały rok.

2. Licencję za połów należy wykupić u przedstawiciela łowiska Kormoran, 
najpóźniej 3 dni przed planowanym przyjazdem nad łowisko.

3. Łowisko czynne jest przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia i w każdej porze 
roku.

4. Łowienie dozwolone jest przez całą dobę, a opłaty dokonywane są według 
aktualnego cennika.

5. W przypadku przekroczenia jednej doby dłużej niż o 1 godzinę należy zapłacić za 
kolejną dobę łowienia.

6. Prosimy przy rezerwacji stanowisk podać dokładną datę przyjazdu nad łowisko nr 
stanowiska, 
ilość osób wędkujących oraz ilość dni spędzonych nad łowiskiem. Przedłużenie 
wędkowania na dni, które wcześniej nie były zarezerwowane możliwe jest tylko 
wówczas, gdy dane stanowisko nie jest zarezerwowane przez innych karpiarzy.

7. Łowienie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach maksymalnie na 3 
wędki stosując metodę włosową.

8. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem 
do wody. W żadnym wypadu nie wolno ryb zabierać ze sobą pod groźbą wysokiej 
kary i wyrzucenia z łowiska.

9. Dozwolone jest zważenie i sfotografowanie ryby.

10. Należy posiadać ze sobą matę do odhaczania karpi, duży podbierak karpiowy o 
rozstawie ramion nie mniejszych niż 80x80cm, worek karpiowy (najlepiej kilka) oraz 
środek dezynfekujący rany po haczyku. Właściciel łowiska ma prawo w każdej 
chwili sprawdzić czy osoba posiada wyżej wymienione rzeczy.

11. Ryby należy jak najszybciej wypuścić do wody i obchodzić się z nimi bardzo 
delikatnie. Jeżeli niema możliwości wypuszczenia zdobyczy zaraz po złowieniu 
należy ją przetrzymać w worku karpiowym możliwie jak najkrócej. Jeden worek to 1 
ryba. W przypadku złowienia amura zaleca się nie przetrzymywania go w worku 
karpiowym i jak najszybciej go wypuścić.



12. W przypadku stwierdzenia, że ryba została uszkodzona w trakcie połowu i po 
wypuszczeniu do wody mogłaby nie przeżyć, należy taki fakt natychmiast zgłosić w 
recepcji (zostanie ona przeniesiona do małego zbiornika, gdzie po parodniowej 
obserwacji powróci do swojego naturalnego środowiska).

13. Dozwolone jest używanie środka pływającego w postaci pontonu lub łódki w celu 
wysondowania dna, zanęcenia łowiska i wywiezienia zestawów.

14. Każdy z łowiących zobowiązany jest do wypełnienia karty połowu, którą należy 
wziąć przed łowieniem z recepcji.

15. Dopuszcza się nęcenie łowiska wszelkimi zanętami karpiowymi (kulki 
proteinowe, pellet, ziarna, orzechy), które są świeże i nie powodują zagrożenia dla 
ryb i środowiska. W żadnym wypadku nie wolno wrzucać zepsutej zanęty do wody.

16. Należy zachowywać się na łowisku jak najciszej nie przeszkadzać łowiącym 
obok oraz zachować porządek zarówno w trakcie łowienia jak i po jego zakończeniu.

17. W przypadku nie przestrzegania regulaminu łowiska przez łowiących, właściciel 
ma prawo usunąć ich ze zbiornika bez zwrotu poniesionych przez nich kosztów.

* Uprzejmie prosimy gości o wykazanie dużej delikatności w obchodzeniu się z tymi  
pięknymi okazami. 
My dbamy o nie, bo je kochamy a Wy, bo będziecie mieli większą częstotliwość brań oraz  
lepszą frajdę.



INFORMACJE DODATKOWE

1. Kartę wstępu wykupuje się w recepcji.

2. Opłata od osoby wędkującej wynosi 80 zł a od osoby towarzyszącej 10 zł.

3. Łowisko jest przeznaczone wyłącznie dla wytrawnych wędkarzy, którzy posiadają 
profesjonalny sprzęt i sportowe zacięcie.

4. Wędkować można tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach maksymalnie na 

3 wędki stosując metodę włosową.

5. Dopuszcza się nęcenie ( przygotowanie żerowiska ) ryb.

6. Wędkowanie i nęcenie zalecane jest kulami proteinowymi.

7. W przypadku złowienia ryby zaleca się bardzo delikatne obchodzenie z nią.

8. Zezwala się na zważenie trofeum, zrobienie fotografii, można jeszcze dać buzi i 
jak najszybciej wypuścić do wody.

9. W żadnym wypadku i pod żadnym pozorem nie wolno ryby zabierać ze sobą.

10. W przypadku stwierdzenia , że ryba została uszkodzona w trakcie połowu i po 
wypuszczeniu do wody mogłaby nie przeżyć, należy taki fakt natychmiast zgłosić w 
recepcji (zostanie ona przeniesiona do małego zbiornika, gdzie po parodniowej 
obserwacji powróci do swojego naturalnego środowiska).

11. W łowisku tym znajdują się śliczne kilkudziesięcioletnie karpie o wadze od 8 kg 
do 25 kg oraz amury od 7 kg o pięknym złotym kolorze przechodzącym w patynę, a 

niektóre sprawiają wrażenie jakby były porośnięte mchem ze względu na swój 
sędziwy wiek, który trudno określić.



Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego jak 
również rezerwacji stanowiska telefonicznie lub osobiście.

1. Wypożyczenie wędki -20 zł/dzień 
2. Wypożyczenie podbieraka - 5 zł/dzień 
3. Wypożyczenie siatki - 5 zł/dzień 
4. Rezerwacja stanowiska - 20zł 

Opłaty za uszkodzenia:
1. Utrata całej wędki wraz z kołowrotkiem -100 zł 
2. Złamanie wędki lub inne uszkodzenie niemożliwe do naprawy - 60 zł 
3. Utrata haczyka i obciążników - 10 zł 
4. Utrata spławika - 10 zł 
5. Uszkodzenie kołowrotka, podbieraka lub siatki na ryby zależnie od stopnia 

zniszczenia 
6. Przy wypożyczaniu sprzętu prosimy o kontrolę jego sprawności ze względu na 

wyeliminowanie niejasności przy zwrocie. 


