REGULAMIN
1. Wstęp na teren zbiornika oraz odłów ryb jest dozwolony tylko za zgodą
właściciela – gospodarza obiektu oraz jest równoznaczny z akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Do połowu ryb oraz wstępu na teren zbiornika uprawniona jest osoba po
uiszczeniu opłaty według obowiązującego „cennika” i otrzymania paragonu
oraz karty wstępu.
3. Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest w każdej chwili
okazać kartę paragon gospodarzowi lub osobie uprawnionej.
4. Karta wjazdu winna być umieszczona za szybą pojazdu w widocznym
miejscu.
5. Kartę wjazdu należy zwrócić po opuszczeniu obiektu.
6. Za zagubioną kartę wjazdu należy uiścić opłatę ryczałtową w kwocie 50 zł.
7. Osoby opuszczające obiekt zobowiązane są do uiszczenia opłaty/zapłaty za
złowione ryby według obowiązującego „cennika”.
8. Całkowity zakaz przetrzymywania ryb w siatkach, których nie chcemy
zakupić przy wyjściu.
9. Złowione ryby których nie chcemy kupić, wpuszczamy od razu do wody.
10. Osoby opuszczające obiekt, zobowiązane są do okazania zawartości toreb,
wiader, pakunków, łącznie z zawartością samochodu.
11. Osoba przywłaszczająca ryby bez uiszczenia stosownej opłaty, zostanie
obciążona karą umowną stanowiącą jej trzykrotną wartość, określoną w
„cenniku” oraz ukarana całkowitym zakazem wstępu na łowisko.
12. Odłów ryb dozwolony jest tylko w wyznaczonych miejscach, metodami
uznanymi przez gospodarza za dozwolone, z brzegu w zestawie z jednym
hakiem (zakaz stosowania kotwiczek). Przy przynętach sztucznych
używanie kotwiczek tylko za zgodą sprzedawcy.
13. Osoba łowiąca winna posiadać odpowiedni sprzęt do połowu i
przechowywania ryby (podbierak, siatka, mata, przyrząd do wyjmowania
haczyków )
14. Złowione ryby które chcemy kupić należy przechowywać w siatce.
15. Każda Osoba zobowiązana jest utrzymać w czystości stanowisko odłowu w
promieniu minimum 10 metrów, bez względu na stan jaki zastała przed
rozpoczęciem połowu.
16. Gospodarz lub osoba upoważniona, ma prawo do kontroli połowów oraz
ilości złowionych ryb w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne.
17. Zabronione jest obrabianie oraz patroszenie ryb na terenie obiektu przed
ich zważeniem i zakupem.
18. Osoby przebywające na łowisku posiadają prawo i obowiązek zwrócenia
uwagi co do prawidłowości połowów innych osób oraz powiadomienie
gospodarza o fakcie złamania niniejszego regulaminu.
19. Bezwzględnie zabrania się kąpieli oraz używania sprzętu pływającego.
Dozwolone jest używanie sterowanych łódek zanętowych.
20. Właściciel/gospodarz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby oraz
pojazdy przebywające na obiekcie.
21. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zaleceń gospodarza lub
osoby upoważnionej skutkować będzie koniecznością opuszczenia obiektu.
22. Wymiary ochronne: Wszystkie ryby powyżej 3kg, szczupak sandacz
dodatkowo do 50cm.

