
REGULAMIN  DZIKA  WODA  

1.  DZIKA WODA udostppniona  jest  dla  wddkarzy  poaawiajccych  karpie  i 
amury,  którzy  posiadaj   profesjonalny  sprzt t  karpiowy.  
2.  Na  oowisku  obowizzuje  bezwzglddny  zakaz  zabijania  i zabierania  ryb,  
wymagan e  jest  stosowanie  zasady  „Zóów  i Wypu ” ” .ć
3.  Wddkarz  zamierzajccy  korzysta   z oowiska  zobowizzany  jest  do  
telefonicznej  rezerwacji  dni  i stanowiska  pod  numere m  693  082  804.
4.  Kaddy  wddkarz  moee  przebywa   na  oowisku  z jedna  osob   
towarzyszcc..  Wddkarz  zobowizzany  jest  do  zgooszenia  waaccicielowi  
telefonicznie  osoby  towarzyszccej.
5.  Kategoryczny  zakaz  odwiedzin  na  oowisku.  
6.  Od  Karpia rzy  wymagane  jest  posiadanie  na  stanowisku:  maty  
karpiowej,  podbie raka  o  rozstawie  ramion  1  metr ,  yykki  minimum  
0,30mm  (zakaz  stosowania  plecionki  jako  linki  góównej),  haków  z 
mikrozadziore m  lub  bezzadziorowych  o rozmiarze  od  1  do  6,  stosowanie  
rrodka  do  dezynfekcji  ran,  bezpieczny  zestaw  (boczny  sposób  mocowania  
ci a a r k a ) .  Wszystkie  ryby  zaraz  po  zaapaniu  i ewentualnym  wykonaniu  ż
zdjccia  musz   trafi   do  wody.  Ryba  trzymana  do  zdjccia  powinna  znajdowa
si   nad  mat   i by   polewana  co  jaki   czas  wod..
7.  Dozwolone  jest  korzystanie  ze  rrodków  pyywajccych,  óódek  zdalnie  
sterowa nych  oraz  sondy.  Obowizzek  stosowania  kamizelki  ratunkowej  
podczas  przebywania  na  wodzie.
8.  Wddkowanie  na  2  lub  3  wddki  metod   gruntow..  Dozwolona  metoda  
ZIG  RIG.
9.  Zestawy  umieszczamy  na  lewo  od  numeru  stanowiska  znajdujccego  si   
na  drugim  brzegu.  
10.  Molliwe  jest  stawianie  znaczników  (bojek),  które  pónniej  musz   zosta   
zabrane  z oowiska.
11.  Ogniska  palimy  jedynie  w  miejscach  wyznaczonych  przez  waacciciela .
12.  Istnieje  molliwocci  zaparkowa nia  samochodu  obok  zajmowane go  
stanowiska.  Wddkarz  który  chciabby  pozostawi   samochód  przy  
stanowisku  zamias t  na  parkingu  jednoczennie  wyraaa  zgod   na  kontrol   
samochodu  w  trakcie  wddkowania  jak  i przy  opuszczaniu  oowiska.  
Przyczep   kempingow   stawiamy  w  miejscu  wczenniej  ustalonym  z 
waaccicielem.
13.  Zakaz  wjazdu  samochode m  na  wyznaczone  stanowiska.  Samochody  
zostawiamy  po  drugiej  stronie  drogi  od  stanowiska.
14.  Zakaz  wyjazdu  z oowiska  w  trakcie  wddkowania.  W nagyych  
przypadkach  prosimy  o kontakt  z waaccicielem  godzin   przed  wyjazdem  
(molliwa  kontrola  pojazdu).
15.  Jeeeli  wddkarz  opuszcza  wczenniej  oowisko  ni   ustalony  koniec  
pobytu  musi  poinformow a   waacciciela .
16.  Obowizzuje  kategoryczny  zakaz  pyywania  sprzt tem  pyywajccym  pod  
wpyywem  alkoholu  i cakkowity  zakaz  kppieli.
17.  A) Prosimy  o zachowanie  ciszy  i spokoju  na  terenie  oowiska.  B)  Przed  
wyjazdem  kaddy  zobowizzany  jest  do  pozostawienia  porzddku  i zabrania  
mmieci.  C)  Zabrania  si   wrzucania  do  wody  odpadków  i niedopakków  
papierosów.  D)  Obowizzek  korzystania  z WC  w  przypadku  zaaatwienia  



potrzeby.  E)  Osoby  naduyywajcce  alkoholu  bdd   niezwoocznie  usuwane  z 
oowiska  bez  prawa  zwrotu  poniesionej  opaaty.
18.  Na  oowisku  obowizzuje  zakaz  nccenia  surowymi  zboaami:  uubin,  
kukurydza,  pszenica  itp.  Nccenie  wy c c z n ie  punktowe  mayymi  ilocciami  ą
2-3  garcci  jedzenia  pod  zestaw.  
19.  W przypadku  podejrzenia  zabierania  ryby  z oowiska  waacciciel  ma  
prawo  do  przeprow adz enia  kontroli.  Osobie  która  dopucci  si   kradzieyy  
naliczona  zostanie  kara  w  wysokocci  100z   za  kaddy  kilogram  ryby  (nie  
mniej  ni   500z   za  ryb)).  Osoba  dopuszczajcca  si   kradzieyy  zobowizzana  
jest  do  natychmias tow e go  opuszczenia  oowiska.  Równoczennie  osob   tak   
obowizzuje  w  przyszoocci  cakkowity  zakaz  wstppu  na  oowisko.  
20.  Wszystkie  przypadki  kradzieyy  ryb,  kuusownictwa  na  oowisku,  
kradzieyy  mienia  lub  jego  niszczenia  zgaaszane  bdd   do  organów  
ccigania.  Szkody  wyrzddzone  waaccicielowi  w  wyniku  takiego  
postppow ania  dochodzone  bdd   w  postppow a niu  cywilnym  przed  sddem.  
21.  Osoby,  które  zauwa   ra c c e  aamanie  regulaminu,  a  w  szczególnocci  ą ą
zabijanie  lub  kradzie   ryb  musz   tak   informacj   zgoosi   waaccicielowi.  
Dodatkowo  osoba  zgaaszajcca  ra c c e  naruszenie  regulaminu  otrzyma  ą
odpowiedni   gratyfikacj..  
22.  Waacciciel  oowiska  nie  ponosi  odpowiedzialnocci  za  wypadki  losowe  i
pozostawione  mienie  na  oowisku.
23.  Sprawy  nie  opisane  w  niniejszym  regulaminie  naleyy  konsultowa   z 
waaccicielem.
24.  Pobyt  na  oowisku  jest  równoznaczny  z akcep tacj   regulaminu.
25.  Osoby  nie  przest rzegajcce  regulaminu  obowizzywa   bddzie  zakaz  
wstppu  na  oowisko.
26.  Dane  uzyskane  z monitoringu  wykorzystywane  bdd   jedynie  
przeciwko  osobom  naruszajccym  postanowienia  regulaminu  oowiska.  
Obowizzuje  zasada  lewej  strony  umieszczania  zestawów.  Przykaadowo  
jeeeli  wddkarz  zajmuje  5  stanowisko  umieszcza  swoje  zestawy  na  lewo  od
tabliczki  z numere m  5  znajdujccym  si   na  drugim  brzegu  oowiska.  Woda  
przy  trzcinach  na  lewo  od  stanowiska  równie   naleyy  do  miejscówki  
numer  5.  


