Zarządzenie!!!

Dotyczy tylko gości

Dozwolone jest:
 korzystanie z echosondy, wywożenie zestawów, przynęta, dokarmianie, oznaczanie łowiska przy pomocy składanych markerów rurkowych. Ciężarek
powinien być częścią intergralną markera nawleczony a nie jakkolwiek przywiązany.
 wędkarz może korzystać maksymalnie z trzech wędek, stosując na każdej z nich tylko jeden przypon. Do łowienia ryb karpiowatych musi być stosowany
oryginalny haczyk bezzadziorowy, tylko z ciężarkiem przelotowym (w przypadku zerwania się ryby niech ciężarek wysunie się z żyłki, żeby
zerwana ryba nie pływała z ciężarkiem). Wędkarz w czasie połowu powinien mieć przy sobie przyrząd do wyciągania haczyka, miarkę, podbierak, worek
przeznaczony do przechowywania ryb. Każdą szlachetną rybę obowiązkowo należy wyjmować z wody podbierakiem. Minimalna szerokość ramienia
podbieraka musi wynosić 90 cm. Wędkarz musi posiadać przy sobie wędkarski dowód zakupu, wykaz złowionych ryb oraz dowód tożsamości.
 Łowienie WYŁĄCZNIE!!! Na żyłkę nylonową, zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek przyponów strzałowych, leadcorów i innych. Od
ogranicznika ciężarka do haczyka może być przypon plecionki.
DOZWOLONY JEST JEDYNIE MONTAŻ PRZELOTOWY!!!
 Reszta po uzgodnieniu z prowadzącym łowiska
Zabrania się:
 PRZECHOWYWANIA WSZELKICH RYB złowionych w ciągu dnia i nocą w celu ich sfotografowania.
 Nęcenia i łowienia ryb NIEUGOTOWANĄ KUKURYDZĄ, GROCHIEM i innymi TWARDYMI ROŚLINAMI STRĄCZKOWYMI
 łowienia ryb drapieżnych.
 odpinania ryb na nadmuchiwanych materacach i innych nieodpowiednich matach.
 stosowania podbieraków o ramionach krótszych niż 90 cm.
 zakaz manipulowania wędkami przez osoby nie posiadające wędkarskiego zezwolenia. W przypadku naruszenia zakazu posiadacz zezwolenia,
który dopuścił do manipulowania wędkami, zostanie natychmiast wyproszony z łowiska bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 wędkarzom w danym sektorze nie wolno ograniczać ani zakłócać spokoju wędkarzom w innych sektorach.
 spożywania nadmiernych ilości alkoholu.
Obowiązki wędkarza:
 wszyscy powinni mieć łódkę w celu ewentualnego odczepienia ryby od przeszkody.
 po zakończeniu połowu wędkarz MA OBOWIĄZEK w pierwszej kolejności usunąć wszystkie wędki, a później resztę rzeczy oraz oddać



zezwolenie po zejściu z łowiska.
odkażenie zranionej ryby.
umożliwienie przeprowadzenia kontroli samochodu na żądanie straży rybackiej lub prowadzącego łowisko.

 zakaz opuszczenia miejsca połowu. Tylko za zgodą prowadzącego łowisko !!!
Regulamin odwiedzin:
 ZAKAZ WJAZDU WYZNCZONY ZNAKIEM DROGOWYM U WJAZDU. Zakaz wyprowadzania psów tylko za zgodą prowadzącego łowisko.
 w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia użyczonej rzeczy, użytkownik ma obowiązek zwrócenia poszkodowanemu kosztów związanych z jej naprawą.
 oddalanie się z łowiska (zakupy, przywożenie wody do picia itp.) tylko po uzgodnieniu z prowadzącym łowisko lub strażą rybacką.
 Z powodu TRASY ROWEROWEJ POWINIEN BYĆ RUCH DROGOWY OGRANICZONY NA MINIMUM!!!
 opuszczenie stanowiska ZABRONIONE!!!
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