REGULAMIN ORAZ CENNIK ŁOWISKA
1. Możliwość wędkowania tylko po wykupieniu wejściówki co skutkuje akceptacją regulaminu łowiska Molo.
2. Rozpoczęcie rezerwacji i opuszczenie stanowiska odbywa się wg cennika.
3. W wypożyczalni sprzętu wodnego należy opłacić i odebrać wejściówkę, po udostępnieniu do wglądu danych osobowych.
4. Dozwolone jest wędkowanie maksymalnie na 2 wędki – trzecia płatna 10 zł.
5. Dozwolone jest wędkowanie tylko na wyznaczonym stanowisku.
6. Zanęta i przynęta nie może być przeterminowana, nie można stosować surowych ziaren oraz przynęty zwierzęcej nieprzetworzonej
(wątroba, martwa rybka, robaki itp.).
7. Zabrania się siłowego zacinania i holu ryb.
8. Zabrania się przetrzymywania ryb w workach lub siatkach wędkarskich. Po sesji zdjęciowej rybę niezwłocznie i bezpiecznie wypuszczamy do
wody, gdy tego wymaga sytuacja wentylujemy (np. jesiotra).
9. Od Wędkarza na łowisku wymagane jest :
- Posiadanie maty karpiowej płaskiej o wymiarach min. 100x70x2 cm lub kołyska,
- Posiadanie żyłki głównej – min. 0,30 mm, min. 200 metrów nawoju (zakaz używania plecionki)
- Korzystanie z zestawów bezpiecznych, metoda tylko włosowa
- Fotografowanie ryb w pozycji bezpiecznej nad matą - nie stojąc
- Polewanie ryby wodą gdy przebywa na macie
- Przenoszenie ryby tylko na macie celem wypuszczenia do wody
10. Na łowisku obowiązuje zakaz:
- Głośnego zachowania się
- Zaśmiecania terenu
- Niszczenia i wycinania zieleni
- Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
- Rozpalania ogniska
- Kąpieli w łowisku
- Płukania naczyń lub wrzucania odpadków do wody
- Zakaz spożywania alkoholu wysokoprocentowego.
11. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkarzom.
12. Odpowiedzialność za osobę towarzyszącą ponosi osoba, która wykupiła wejściówkę.
13. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
14. Wędkarz jest zobowiązany udostępnić kontrolującemu sprawdzenie zawartości namiotu, samochodu lub przyczepy, oraz sprawdzenie
paragonu.
15. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu opłaty
lub wezwaniem Policji.
16. W sytuacji złego traktowania ryby czego efektem będzie zabicie lub znaczące skaleczenie, właściciel łowiska ma prawo do nałożenia kary
finansowej. Kara od ryb powyżej 3kg – 300,00 zł od każdego kg wagi ryby.
17. Po zakończeniu wędkowania stanowisko należy pozostawić w czystości i porządku.
18. Istnieje możliwość zakupu złowionych ryb wg cennika podanego poniżej.

CENNIK:

Od poniedziałku do piątku 25 zł / dzień
Sobota, niedziela 30 zł / dzień
Trzecia i kolejna wędka 10zł / szt.
Możliwość wykupienia wejściówki w wypożyczalni
sprzętu wodnego

RYBA:
KARAŚ + dowolna ryba do 3kg- 0zł
INNE 12 zł / kg

Złowione ryby wykraczające poza wymiary ochronne lub te których nie chcemy zakupić po ewentualnym sfotografowaniu należy wpuścić do wody.
Delikatnie wyciągnąć haczyk bądź w wypadku połknięcia odciąć przypon i bezzwłocznie wypuścić do wody.

