I N F O R M A C J A D L A W Ę D K A R Z Y I W S Z Y S T KICH
O S Ó B Z N A J D U J Ą C Y C H S I Ę N A T E R E N I E ŁO W I S K A
1. Wędkujący zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą informacją i do stosowania się do jej
postanowień pod rygorem cofnięcia zezwolenia na wędkowanie bez zwrotu opłaty.
2. Opłata za wstęp pobierana jest z góry i upoważnia do wędkowania 1 osobę z 2 wędkami. Przed
opuszczeniem łowiska swoje wyjście należy zgłosić właścicielowi.
3. Wstęp na łowisko kosztuje 20 zł i upoważnia do wędkowania od godziny 07.00 do 20.00. Cena
wstępu nie ulega zmianie przy mniejszej ilości godzin wędkowania.
4. Osoby towarzyszące wędkarzowi nie biorące czynnego udziału w wędkowaniu za wstęp płacą po
5 zł od osoby.
5. Wędkować należy w obrębie stanowiska i w sposób nie utrudniający połowów innym wędkarzom.
Miejsce do wędkowania można zająć po uprzedniej konsultacji z osobą obsługującą.
6. Zejścia na stanowiska wędkarskie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
7. Na terenie łowiska szczególnej ochronie podlega woda (zasilana własnymi źródłami), brzegi,
roślinność, ryba i fauna wodna. Prosimy o szanowanie zieleni.
8. Obowiązuje całkowity zakaz chodzenia po skarpach (burtach) wokół stawu.
9. Prosimy o dostosowanie sprzętu do gatunków i rozmiarów ryb. Zabronione jest wędkowanie na
tzw. haczyki zadziorowe. (wystarczy przygiąć zwykłe haczyki).
10. Spinning, zgłaszamy przy wejściu na łowisko, ponieważ wszystkie drapieżniki złowione bez względu
na ilość sztuk muszą być zakupione przez osobę wędkującą. Wędka spinningowa musi być
wyposażona w jeden haczyk z gumką, nie może być to kotwica.
11. Przy wejściu na łowisko zgłaszamy chęć zakupu złowionej ryby, przetrzymujemy ją w wyznaczonym
miejscu przez gospodarza łowiska dokonując opłaty. W innym przypadku złowioną rybę należy
natychmiast wypuścić do stawu z zachowaniem wszystkich środków ostrożności zapewniających
dobrą kondycję ryb. W celu zapewnienia najlepszej kondycji wypuszczania ryb i nie zadawania im
cierpień zalecane jest:
a. zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku holowania i podbierania ryb,
b. posługiwania się specjalistycznymi cążkami do odhaczania,
c. stosowanie podbieraka (niedopuszczalne jest branie ryby za skrzela)
d. stosowanie mat do odhaczania (układanie ryb na ziemi i trawie jest niedopuszczalne)
e. bardzo potrzebny jest preparat do dezynfekcji po odhaczeniu ryby np. octenisept, który
można zakupić w aptece.
f. całkowity zakaz stosowania zanęt proszkowych.

12. Za kradzież lub zabite ryby pobierane są opłaty w wysokości 200 % wartości ryby. Kradzież wyklucza
możliwość ponownego odwiedzenia łowiska w przyszłości. Gospodarz lub inna osoba obsługująca
łowisko ma prawo skontrolować wędkarza i osoby towarzyszące.
13. Gospodarz łowiska i inne osoby obsługujące mają prawo do:
a. żądania okazania dokumentu tożsamości od osób przebywających na łowisku,
b. kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie złowione ryby
zostały zgłoszone do zważenia,
c. wypraszania z terenu łowiska w przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia,
dewastacji, kradzieży, nadużycia alkoholu lub innych środków odurzających.
14. Dzieci i młodzież do lat 16-tu mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
15. Kąpiel w stawie jest zabroniona.
16. Samochody należy zostawić w wyznaczonym bezpłatnym miejscu parkingowym. Za parkowane
samochody nie ponosimy odpowiedzialności, jak również za opłatą można zaparkować samochód
na terenie łowiska w wyznaczonym miejscu przez gospodarza.
17. Potrzeby fizjologiczne załatwiamy w toalecie, znajdującej się między dwoma stawami.
18. Przy wejściu osoby palące zgłaszają się do właściciela w celu otrzymania popielniczki. Popielniczkę
należy zwrócić właścicielowi przed opuszczeniem łowiska.
19. Własne śmieci zapakowane w torbę należy zabrać ze sobą.
20. W miejscu wędkowania obowiązuje cisza.
21. Prosimy o zachowanie sportowej postawy umożliwiającej wszystkim satysfakcjonujący pobyt na
terenie łowiska.
22. Na teren łowiska zabrania się wprowadzania zwierząt.
23. Zastrzegamy sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich. Za ewentualne
trudności przepraszamy.
24. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującej informacji i cennika.

