Regulamin łowiska KARPIK duży staw – „ złów i wypuść ‘’
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Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb.
Możliwośd wędkowania tylko po wykupieniu zezwolenia co skutkuje akceptacją regulaminu
łowiska KARPIK.
Rozpoczęcie rezerwacji i opuszczenie stanowiska odbywa się o godz. 12.00.
W hotelu należy opłacid i odebrad zezwolenie, pozostawid dowód osobisty.
Dozwolone jest wędkowanie na 3 wędki (3 wędka za dopłatą).
Dozwolone jest wędkowanie tylko na wyznaczonym stanowisku.
Dozwolone środki pływające – tylko małe radiowe łódki wywozowe RC.
Zanęta i przynęta nie może byd przeterminowana, nie można stosowad surowych ziaren.
Zabrania się przetrzymywania ryb w workach lub siatkach wędkarskich. Po sesji zdjęciowej rybę
niezwłocznie i bezpiecznie wypuszczamy do wody.
Od Wędkarza na łowisku wymagane jest :
Podbierak karpiowy duży – ramię minimum 90 cm
Mata karpiowa duża – długośd minimum 90 cm
Środek do dezynfekcji ryb
Żyłka główna – min. 0,30 mm, min. 150 metrów nawoju (zakaz używania plecionki )
Korzystania z zestawów bezpiecznych, metoda tylko włosowa
Fotografowania ryb w pozycji bezpiecznej nad matą - nie stojąc
Polewanie ryby wodą gdy przebywa na macie
Przenoszenie ryby tylko na macie celem wypuszczenia do wody
Na łowisku obowiązuje zakaz :
Głośnego zachowania się
Zaśmiecania terenu
Niszczenia i wycinania zieleni
Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
Rozpalania ogniska
Kąpieli w łowisku
Płukania naczyo lub wrzucania odpadków do wody
Zakaz spożywania alkoholu
Metoda połowów sumów – uzgadniana indywidualnie z gospodarzem łowiska.
Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywad się w taki sposób, aby nie przeszkadzad
innym wędkarzom.
Po przybyciu na stanowisko i rozpakowaniu bagaży, samochód odstawiamy i pozostawiamy na
parkingu przed hotelem.
Osoby towarzyszące mają zakaz podjeżdżania samochodami na stanowiska wędkarskie.
Odpowiedzialnośd za osobę towarzyszącą ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie.
Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na
łowisku.
Wędkarz jest zobowiązany udostępnid kontrolującemu sprawdzenie zawartości namiotu,
samochodu lub przyczepy.
Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z
łowiska bez możliwości zwrotu opłaty lub wezwaniem Policji. Skutkowad również może
odmówieniem sprzedaży zezwolenia w przyszłości.
W sytuacji złego traktowania ryby czego efektem będzie zabicie, właściciel łowiska ma prawo do
nałożenia kary finansowej. Kara od ryb powyżej 4kg – 100,00 zł od każdego kg wagi ryby.
Po zakooczeniu wędkowania stanowisko należy pozostawid w czystości i porządku.
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Mapka stanowisk łowiska KARPIK duży staw – „ złów i wypuść ‘’
Stanowiska nr 4, 5, 6 – są jednoosobowe, stanowisko nr 11 – jest trzyosobowe, pozostałe dwuosobowe.

13.08.2013 Graboszyce

