REGULAMIN ŁOWISKA "RYBIA WYSPA"
1. Wstęp na teren łowiska jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Łowisko jest czynne w godzinach otwarcia restauracji . Nie ma możliwości łowienia nocnego i
porannego (taka możliwość mają tylko goście hotelowi).
3. Wejście na łowisko należy obowiązkowo zgłosić personelowi. U obsługi należy zapoznać się z
regulaminem i uiścić opłatę za łowisko
4. Osoba przebywająca na terenie łowiska zobowiązana jest posiadać identyfikator
w widocznym miejscu.
5. Kartę wstępu należy zwrócić po opuszczeniu łowiska, a za zagubiony identyfikator należy uiścić
opłatę w wysokości 10 zł.
6. Osoby nie posiadające karty wstępu przebywające na terenie łowiska bez zgody właściciela
uznane zostaną za kłusowników. W takim przypadku bezzwłocznie wezwana zostanie policja.
7. Wędkarze, którzy chcą zakupić złowione ryby zobowiązani są do uiszczenia opłaty według
obowiązującego "cennika". Odłowione ryby, których wędkarz nie zamierza zakupić należy
przekazać pracownikowi łowiska.
8. Właściciel łowiska w przypadku wątpliwości co do szczerych intencji osób korzystających z
łowiska, zastrzega sobie prawo do sprawdzenia bagażu wędkarza po zakończonym wędkowaniu.
9. Jedna osoba może odławiać ryby maksymalnie dwoma wędkami, większej ilości wędek można
używać jedynie za zgodą pracownika po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
10. Osoby korzystające z łowiska zobowiązane są posiadać odpowiedni sprzęt wędkarski ( wędkę,
podbierak, siatkę do przechowywania ryb, przyrząd do usuwania haczyków ), a złowione ryby
przechowywać w siatce do zakończenia połowu.
11. Na łowisku dozwolone są następujące metody łowienia : spławikowa, gruntowa,
spinningowa.
12. Na terenie łowiska zabrania się wyjmowania ryb w inny sposób niż za pomocą podbieraka,
zabrania się kąpieli, patroszenia ryb, zaśmiecania zbiornika i obejścia "Rybiej Wyspy", niszczenia
zieleni i hałasowania.
13. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i posiłków zakupionych w innym
miejscu niż restauracja "Rybia Wyspa".
14. Właściciele zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska "Rybia Wyspa" w
Gosprzydowej.

CENNIK :
DNI POWSZEDNIE : PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK
Osoba wędkująca ( dwie wędki ) - 8,00 zł
Osoba towarzysząca – 4,00 zł
Dzieci do 10 roku życia ( nie wędkujące ) - 0,00 zł
Dopłata za dodatkową wędkę – 4,00 zł
WEEKENDY I ŚWIĘTA :
Osoba wędkująca ( dwie wędki ) - 10,00 zł
Osoba towarzysząca – 5,00 zł
Dzieci do 10 roku życia ( nie wędkujące ) - 0,00 zł
Dopłata za dodatkową wędkę – 5,00 zł
CENNIK RYB :
Amur – 20,00 zł/kg
Pstrąg – 22,00 zł/kg
Karaś – 6,00 zł/kg
Karp – 17,00 zł/kg
Lin – 18,00 zł/kg
Szczupak – 35,00 zł/kg
Tołpyga – 14,00 zł/kg
Węgorz – 40,00 zł/kg

