Regulamin obowiązujący na terenie Łowiska Wędkarskiego w Grzegorzewicach.
§1
Po przybyciu na teren łowiska należy zgłosić się do gospodarza łowiska lub obsługi łowiska w celu opłacenia
wstępu na teren łowiska, w następującej wysokości:
- 20zł – każda osoba powyżej 12 roku życia przebywająca na łowisku, niezależnie czy deklaruje wędkowanie
czy też towarzyszenie osobom wędkującym, opłacająca wstęp w punkcie obsługi łowiska;
- 40zł każda osoba powyżej 12 roku życia przebywająca na łowisku, niezależnie czy deklaruje wędkowanie czy
też towarzyszenie osobom wędkującym, która nie zgłosiła zamiaru wstępu na teren łowiska i opłacająca
wstęp na terenie łowiska.
Osoby do lat 12 korzystają z łowiska bezpłatnie.
Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowaniu
jego postanowień.
Teren łowiska stanowi Obręb Hodowlany, na który wstęp bez zgody gospodarza lub obsługi łowiska
traktowany jest jako wykroczenie i podlega karze grzywny.
§2
Otrzymując kartę wstępu na teren łowiska wędkarz dobrowolnie pozostawia do czasu powrotu z łowiska
zastaw w postaci kaucji, w minimalnej wysokości 50zł lub w innej formie ustalonej z obsługą łowiska. Zastaw
jest zwracany po zwrocie identyfikatorów.
§3
Gospodarz łowiska oraz inne osoby obsługujące mają prawo do:
- kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie ryby zostały zgłoszone do
zważenia,
- wypraszania z terenu łowiska w przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu, głośnego lub
niewłaściwego zachowania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży, rozpalania grilli lub ognisk, nieuiszczenia
opłaty określonej w §1.
Osoby korzystające z łowiska, akceptując regulamin, wyrażają zgodę na dobrowolne poddanie się kontroli.
§4
Łowisko dostępne jest dla zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w PZW.
§5
Wędkowanie jest możliwe w miejscach oraz na stawach wskazanych przez osobę obsługującą.
§6
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy
w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
§7
Połów wyłącznie metodami konwencjonalnymi, tzn. na wędki, przy czym ilość wędzisk nie jest ograniczona.

§8
Złowione ryby wypuszczamy tylko jeśli nie ucierpiały wskutek holu. Nie można wpuszczać do wody ryb, które
mogą nie przeżyć. Ryby takie można zostawić w rybakówce bez opłaty.
Złowione ryby, których wędkarz nie zamierza zakupić lub pozostawić w rybakówce, po ew. zważeniu i sesji
fotograficznej należy niezwłocznie wypuścić.
Ryby niewypuszczone bezpośrednio po ich złowieniu i przetrzymywane w siatkach są przeznaczone do
zakupu i należy za nie zapłacić według obowiązującego cennika ryb żywych.
§9
Każdy wędkarz musi posiadać: matę do odhaczania ryb oraz środki do dezynfekcji ran po haczyku.
§10
Do lądowania ryb należy używać podbieraka.
§11
Ryby, które złowimy i zamierzamy zabrać z łowiska zgłaszamy obsłudze łowiska w celu naliczenia za nie opłaty
według cennika sprzedaży ryby żywej.
§12
W przypadku odkrycia, że nie zgłoszono jakiejś ryby do zważenia, o kradzieży informujemy policję. Próba
kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzania łowiska.
§13
Na terenie łowiska obowiązuje zakaz grillowania, palenia ognia, kąpieli, wprowadzania psów, jazdy na
rowerach, motocyklach oraz samochodami.
Nie dopuszcza się wjazdu na łowisko w celu rozpakowania bagaży lub załadowaniu ich do samochodu po
zakończeniu łowienia.
W obrębie łowiska zabrania się: zaśmiecać terenu łowiska, oraz zbiorników, samowolnie rozpalać ognisk,
grilli, załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC, głośnego zachowywania się oraz nadużywania alkoholu,
wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych, łowienia ze środków pływających, przetrzymywania
nadmiaru ryb w siatkach lub workach, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi, wyrzucania
niedopałków papierosów, resztek żywności itp.
§14
Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a
także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
Za pozostawiany zastaw, o którym mowa w par. 2, niezależnie od jego formy gospodarz łowiska nie ponosi
odpowiedzialności.
W przypadku nawałnic, burzy i innych gwałtownych załamań pogody należy niezwłocznie złożyć wędki,
zabezpieczyć obozowisko i sprzęt i schować się w rybakówce na łowisku.
§15
Gospodarz łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich. Za
ewentualne trudności - przepraszamy.
§16
Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.

