
Regulamin 
 1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta PZW. 

2. Po przybyciu na teren łowiska przed wejściem na stanowisko należy koniecznie 

skontaktować się z obsługą łowiska, w celu zarejestrowania i opłacenia stanowiska. 

3. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonym stanowisku, możliwie na 

wprost nie utrudniając łowienia innym użytkownikom i w obrębie wyznaczonym bojami. 

4. Niedozwolone jest korzystanie ze stanowiska sąsiedniego, nawet, gdy jest ono wolne. 

5. Na łowisku dozwolona jest tylko metoda łowienia gruntowa ( 2 wędki, za zgodą 

właściciela, dopłata za trzecią wędkę). 

6. Podczas łowienia: 

• ryby z wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka minimum 100x100cm 

• wszystkie złowione ryby, które chcemy zakupić przetrzymujemy wyłącznie w siatce ( 

staw nr II) 

• ryby, których nie zamierzamy kupić wypuszczamy do wody 

• ryby odczepiamy na macie, odkażamy rany, robimy zdjęcie (uważając żeby nie upuścić 

ryb i wypuszczamy do wody (nie wrzucamy!) 

• ryby, których waga przekracza masę 3 kg muszą zostać niezwłocznie wypuszczone do 

wody, natomiast uszkodzone zostawiamy w worku i zgłaszamy obsłudze. 

 Wymagane jest aby łowiący na łowisku posiadali: 

• matę o wymiarach minimum 100×60, 

• worek do ważenia, 

• preparat do odkażania ran zakupiony na terenie łowiska ( koszt około 8 zł), 

• podbierak minimum 100x100cm szer. ramion 

7. Zabrania się: 

• zabijania ryb bezpośrednio na łowisku 

• używania plecionek na kołowrotkach 

• stanowczo używania przyponów o większej wytrzymałości niż żyłka główna 

• rozpalania ognisk na terenie łowiska 

• kąpieli 

• wprowadzania i kąpieli psów na łowisku 

• jeżdżenia pojazdami mechanicznymi po wałach baz zgody właściciela. 

8. W razie podejrzenia o kradzież ryb gospodarz łowiska i inne osoby obsługujące łowisko 

mają prawo do kontroli samochodów i bagaży. 

Ponadto, gdy stwierdzona zostanie kradzież ryb zastrzegamy sobie prawo do nałożenia kary 

w wysokości 500 zł za każdą rybę. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego 

odwiedzenia naszego łowiska. 

9. Obsługa ma prawo do wyproszenia z terenu łowiska, w przypadku: 

• głośnego zachowania; 
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• śmiecenia; 

• dewastacji; 

• nadmiernego spożycia alkoholu; 

bez zwrotu kosztów. 

10. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie 

akwenu, a także za samochody znajdujące się na parkingu. 

11. Gospodarz łowiska nie bierze odpowiedzialności za brak umiejętności wędkarskich 

klientów akwenu. 

12. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu 

oraz cennika. 
 


