Regulamin Łowiska Okoń
ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW
ZAKAZ KĄPIELI
ZAKAZ PODJEŻDŻANIA POD POMOSTY
Po przybyciu na teren łowiska należy zgłosić się do gospodarza łowiska lub obsługi łowiska
w celu opłacenia wejścia (cennik opłat za wstęp na łowisko specjalne "OKOŃ").
Do korzystania z łowiska uprawniają KARTY WSTĘPU, które wydawane są na czas
łowienia.
Za zagubienie KARTY WSTĘPU opłata karna - 20 zł.
Gospodarz łowiska lub obsługa służy pomocą w zakresie wskazania miejsca połowu,
wypożyczania sprzętu, oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu
połowów i cennika.
Na łowisku dozwolone są następujące metody łowienia:
- spławikowa,
- gruntowa,
- spiningowa.
Gospodarz łowiska i inne osoby obsługujące mają prawo do:
- kontroli samochodów i bagaży
- wypraszania z terenu łowiska, w przypadku: głośnego zachowania, śmiecenia, dewastacji i
kradzieży.
Miejsce do wędkowania można zająć jedynie po uprzedniej konsultacji z osobą obsługującą.
Wędkowanie może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach (pomosty).
Połów wyłącznie metodami konwencjonalnymi, tzn. na wędki, przy czym ilość wędzisk jest
ograniczona do 2 sztuk.
Złowione ryby, których nie zamierzamy zabrać ze sobą natychmiast wypuszczamy do wody,
natomiast uszkodzone zostawiamy bez opłat obsłudze łowiska. Pstrąga nie wypuszczamy.
Łowimy tyle, ile chcemy zabrać
Ryby, których waga przekracza masę 5 kg (nie dotyczy suma, szczupaka), muszą zostać
niezwłocznie wypuszczone.
Ryby, które złowimy i zamierzamy zabrać z łowiska zgłaszamy przy naliczeniu
(według cennika sprzedaży ryby żywej) obsłudze łowiska.
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
Do lądowania ryb należy używać podbieraka i maty wędkarskiej (jeden komplet na pomost).
W przypadku odkrycia, że nie zgłoszono jakiejś ryby do zważenia zastrzegamy sobie prawo
do nałożenia kary w wysokości 500 zł. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego
odwiedzania łowiska.
Właściciele łowiska nie biorą odpowiedzialności za brak umiejętności wędkowania.
Prosimy wędkarzy o pozostawienie jeziora oraz otoczenia w czystości. Nie wolno śmiecić,
wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp. w obrębie łowiska.
Rozpalanie ogniska, grilla tylko i wyłącznie za zgodą właściciela łowiska;
Na terenie łowiska obowiązuje zakaz:
kąpieli;
wprowadzania psów.
podjeżdżania pod pomosty
Za parkowane samochody nie ponosimy odpowiedzialności.
Gospodarz łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez
wędkarskich. Za ewentualne trudności - przepraszamy.

Za zniszczony sprzęt, który został wypożyczony należy zapłacić w wysokości:
- Krzesełko - 80 zł.
- Siatka - 40 zł.
- Podbierak - 60 zł.
- Wędka - 150 zł.
- Wędka podlodowa - 50 zł
- Kołowrotek wędki podlodowej - 70 zł
- Osęka - 30 zł
- Łyżka podlodowa - 20 zł
- Mata wędkarska - 30 zł
- Kołowrotek - 150 zł.
- Zerwanie zestawu przy wędce spławikowej lub gruntowej - 10 zł

