Regulamin Łowiska „Pan Pstrąg” w Bolkowicach
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Do korzystania z łowiska nie jest wymagana karta PZW.
Łowisko czynne jest sezonowo w każdy dzień tygodnia od godziny
9.00 do 20.00, nie dłużej jednak, jak do zachodu słońca.
Na łowisku łowimy tylko na zestaw spławikowy, nie wolno łowić na spinning.
Wstęp na łowisko jest bezpłatny. Wędkarz płaci tylko za złowione
ryby według aktualnie obowiązującego cennika.
Na łowisku może znajdować się wyłącznie osoba wędkująca, ewentualnie
jedna osoba towarzysząca pod warunkiem zachowania ciszy.
Dozwolone są wszystkie przynęty, nie stosuje się wymiarów ani okresów ochronnych.
Obowiązkowe wyposażenie wędkarza to siatka na ryby i podbierak.
Ryby łowimy tylko w miejscach wyznaczonych, to jest z kładek wędkarskich.
Do wyciągania ryb z wody należy używać podbieraka.
Łowiskiem zarządza Gospodarz Łowiska, u którego należy
bezwzględnie zgłaszać każde wejście i wyjście.
Gospodarz Łowiska ma prawo do:
kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia,
iż nie wszystkie złowione ryby zostały zgłoszone do zważenia,
wypraszania z terenu łowiska w przypadku głośnego
zachowania się, śmiecenia, dewastacji czy kradzieży.
Po zakończeniu wędkowania ryby należy przynieść do Gospodarza
w celu zważenia i zapłaty.
Przy wyjściu z terenu łowiska prosimy okazywać bez wezwania zawartość toreb
i innych pojemników, w których można byłoby wynieść złowione ryby.
Gospodarz Łowiska nie bierze odpowiedzialności za brak umiejętności wędkowania.
Gospodarz Łowiska nie odpowiada za mienie pozostawione przez wędkujących
i osoby towarzyszące.
Dzieci mogą przebywać na terenie łowiska tylko pod opieką osób dorosłych.
Zabrania się wpuszczania złowionych ryb z powrotem do wody.
Na terenie łowiska zabrania się spożywania alkoholu, patroszenia
ryb, wprowadzania zwierząt, zaśmiecania.
Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą mogły korzystać z łowiska.
Parkowanie samochodów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Każdy korzystający z łowiska traktowany jest jako osoba znająca
i akceptująca powyższy regulamin oraz cennik.

