
1. Staw jest obrębem hodowlanym zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego DROW-O.IV. 7140-1/11  
z dn. 16.05.2011r.

2. Wejście na teren stawu i wędkowanie może się odbywać wyłącznie za zgodą właściciela stawu.

3. Staw jako Łowisko przeznaczone jest do wędkowania dla amatorów świeżej ryby,  osób pragnących relaksu i dreszczyku emocji 
oraz dla młodzieży w celach edukacyjnych.

4. Połowu ryb „Złów i Wypuść” nie stosujemy.

5. Wędkowanie tylko przez osoby pełnoletnie, bądź też będące z opiekunem pełnoletnim, który nie wędkuje.

6. Wędkarz zamierzający korzystać z Łowiska zobowiązany jest do telefonicznego zarezerwowania dnia i stanowiska pod nr tel. 
601 595 472 oraz potwierdzenia ilości osób. Ilość miejsc ograniczona.

7. Parkowanie wszelkich pojazdów w wyznaczonych miejscach.

8. Jeden wędkarz zajmuje jedno stanowisko wędkarskie i łowi na jedną wędkę.

9. Od wędkarza wymagane jest posiadanie na stanowisku podbieraka i narzędzia do bezpiecznego wyciągania haczyków. Mile 
widziane jest posiadane środka do dezynfekcji ran.

10. Osoby wędkujące zobowiązane są do etycznego zachowywania się na terenie akwenu wodnego oraz przy obchodzeniu się ze 
złowioną rybą.

11. Przed opuszczeniem stanowiska wędkarskiego teren należy pozostawić uporządkowany po sobie.  Zabrania się wrzucania do 
wody wszelkich odpadów i niedopałków.

12. Wędkarz po zakończonym wędkowaniu dokonuje rozliczenia. Właściciel lub osoba upoważniona może zdecydować o pozosta-
wieniu części ryb, a za pozostałą ilość należy uregulować wg cennika.

13. Właściciel lub osoba upoważniona zastrzega sobie prawo do kontroli rzeczy podręcznych.

14. Stwierdzenie kradzieży ryb skutkuje: 
- karą 200 zł za każdą rybę 
- imiennym zakazem wstępu na teren Łowiska i Centrum 
- zgłoszeniu faktu na policję.

15. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Łowiska i Centrum oraz poruszania się samochodem poza terenem wyznaczonym 
na dojazd i do parkowania.

16. Osoby zajmujące 1 stanowisko zobowiązane są do wpłacenia kaucji (przed zajęciem stanowiska) 50 zł, która będzie zwrócona 
bądź rozliczona za zakupioną rybę po zakończeniu wędkowania.

17. Sprawy nieopisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem lub osobą upoważnioną.

18. Pobyt na Łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

19. Osoby nie przestrzegające regulaminu będzie obowiązywał zakaz wstępu na Łowisko.

20. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu Łowiska.

21. Właściciel Łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz pozostawione mienie.
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