REGULAMIN
obowiązujący na terenie Łowiska Jegiel
styczeń 2020 r.

Pobyt na łowisku jest dozwolony w następujących porach
i godzinach:
Dzienny………… od 6.00 – 20.00
Nocny…………… od 18.00 – 6.00
Dobowy…………. od 6.00 lub od 18.00
1. Prawo do wędkowania uzyskuje osoba, która dokonała opłaty według obowiązującego
cennika i otrzymała Kartę Wstępu na łowisko.
2. Osoba towarzysząca, wchodząca na teren łowiska również jest zobowiązana do
wykupienia Rekreacyjnej Karty Wstępu.
3. Osoba wykupująca Kartę Wstępu lub Kartę Rekreacyjną oświadcza, że akceptuje
Regulamin Łowiska.
4. W cenie opłaty jest: wędkowanie na 3 wędki na dowolnym stawie i miejscu, rozbicie
namiotu, grillowanie, wprowadzenie psa, możliwość wjazdu samochodem (za opłatą)
5. Wjazd samochodem /motocyklem na stanowisko wędkarskie na czas wędkowania jest
możliwy po uregulowaniu opłaty w kasie łowiska. Opłata jest pobierana za jeden wjazd i
wyjazd na dobę, nie ma zgody na wielokrotne poruszanie się samochodem.
6. Dopuszcza się stosowanie 3 metod wędkowania: gruntowa, spinningowa i spławikowa z
brzegu jak i z pontonu / łodzi. Można stosować łódki zanętowe.
7. Na łowisku stosujemy zasadę „złów i wypuść”. Zabrania się przetrzymywania ryb w
siatce. Złowioną rybę, jeśli nie jest pokaleczona należy niezwłocznie wpuścić do wody.
8. W siatce można trzymać tylko te ryby, które będą zakupione, ale nie większe niż do 3 kg.
Po zakończeniu wędkowania należy za nie zapłacić.
9. Osoba wędkująca może posiadać max 3 wędki. Za dodatkową wędkę jest pobierana
opłata w wys. 20 zł
10. Ryby nie wolno kłaść na ziemi /trawie. Na stanowisku powinna być mata lub inny
materiał na którym odhacza się rybę i dezynfekuje ranę.
11. Zabrania się zabijania i patroszenia ryb na stanowisku wędkarskim. Po zapłaceniu za
złowione ryby można je wypatroszyć w miejscu do tego przeznaczonym.

12. Psy można wprowadzać na łowisko bez opłaty, ale powinny być trzymane na smyczy,
uważnie pilnowane i należy sprzątać po nich.
13. Osoby opuszczające łowisko są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu obsłudze
obiektu. Wyjazd bez wiedzy obsługi może być traktowany jako próba kradzieży ryb.
14. W przypadku podejrzenia kradzieży ryb, obsługa lub ochrona Łowiska ma prawo do
kontroli pojazdu i jego zawartości.
15. Jeśli dojdzie do kradzieży ryb, osoba, która to uczyniła jest zobowiązana do ich zakupu,
ale w cenie 100 zł za kg. W przypadku odmowy przyjęcia tej kary zostanie wezwana
Policja.
16. Ponadto osoby, które zostaną przyłapane na kradzieży ryb, wędek lub innych
przedmiotów będą miały zakaz wstępu na Łowisko.
17. Kąpiel w stawach jest zabroniona.
18. Zabrania się palenia ognisk na całym terenie ośrodka, ognisko można rozpalać tylko w
wyznaczonym miejscu i za zgodą obsługi łowiska.
19. Zabronione jest zaśmiecanie łowiska. Po zakończeniu wędkowania na stanowisku
należy pozostawić porządek. Drobne odpady trzeba zanieść do pojemników na śmieci,
a większe jak: grille, pojemniki, opakowania zabrać ze sobą.
20. Osoba wędkująca zobowiązuje się do stosowania zaleceń gospodarza łowiska lub osoby
upoważnionej, który ma prawo do kontroli stanowiska, uiszczonej opłaty, czy metod
połowu.
21. Osoby przebywające na terenie łowiska bez uiszczenia opłat oraz łamiące Regulamin
Łowiska będą uważane za nieuczciwe i zostaną wyproszone.
22. Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia części
zbiorników z wędkowania.
23. Prosimy o przestrzeganie godzin pracy łowiska. W przypadku przedłużenia czasu
pobytu będzie naliczona opłata jak za kolejny wstęp na łowisko.
24. Osoby przebywające na Łowisku są zobowiązane do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
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