Regulamin połowu

OBOWIĄZUJE OD 1.STYCZNIA 2018

Warunki ogólne
1.

Przed rozpoczęciem łowienia jest każdy zobowiązany zakupić zezwolenie u gospodarza jeziora Nebesak i zapoznać
się z lokalnymi przepisami rybackimi! W przypadku nieobecności gospodarza, zadzwoń na numer tel: 722 324 771.
Kupując zezwolenie, zgadzasz się na wykonane kontrole.

2.

Podczas łowów przez co najmniej 48 godzin można zarezerwować miejsce (mapa jezior), rezerwacje u gospodarza
jeziora (tel. 722 324 771).

3.

Każdy wędkarz musi posiadać nasze platne zezwolenie i jest zobowiązany do trzymania zezwolenia przy sobie.
Zezwolenie nie podlega przeniesieniu i dotyczy tylko jednej wpisanej osoby!

4.

Polowanie dozwolone:

5.

•

z głównych brzegów na wszystkie dozwolone sposoby

•

z boków tylko mucha oraz spining.

Osoba wędkująca zobowiązana jest do:
•

Posiadania narzędzia do wyjęcia haka (pean), miarkę, dezynfekcję ryb, podbierak o drobnej siatce a łowiąc
karpie o rozpiętości ramion minimum co najmniej 80 cm. (Wszystko może być pożyczone przez gospodarza
jeziora).

•

W momencie jakiejkolwiek manipulacji z rybą, jest warunkiem traktować jej jak najlepiej, każdy powinien
posiadać dużą matę rodzaju wanny, albo kołyski ze sakiem do ważenia ryb. Mata powinna być zawsze mokra.

•

Wszystkie ryby natychmiast po zważeniu i zrobieniu zdjęć wypuścić ostrożnie z powrotem do jeziora! (max. 5
min.).

6.

Szczupak oraz sum uważamy za rybę szkodnika i nie wolno je wypuszczać z powrotem do jeziora. W jeziorze pływie
sum Albin oraz sum afrykański te sumy powinno wpuścić natychmiast z powrotem do jeziora.

7.

Polowanie na żywe i martwe ryby lub ich części jest SUROWO ZABRONIONE!

8.

Dziecko w wieku poniżej 10 lat może bezpłatnie łowić na jedną wędkę, na zezwolenie osoby dorosłej.

9.

Rybak i jego gość są zobowiązani do umożliwienia naglądu do samochodu i rzeczy osobistych w celu kontroli.

10.

Odwiedziny są dozwolone tylko w dziennym świetle i po powiadomieniu przez gospodarza. Jezioro jest w nocy
zamknięte.

11.

Pływanie pontonem i belly-boat tylko na własną odpowiedzialność!

12.

Połowy pstrągów dozwolone są tylko przez spinning i połowy muchowe. (nie dotyczy połowów na lodzie i dzieci w
wieku poniżej 10 lat)

Warunki przy łowieniu karpi
1.

Zezwala się łowienie na trzy wędki, każdy z maksymalnie z jedną przyponą i jednym jednohakiem. Zadziorowe są
dozwolone.

2.

Łowienie na przynęty pochodzenia roślinnego, kulek proteinowych i pelety są dozwolone przez cały rok. Połów na
przynęty zwierzęce (robaki, dżdżownice) dozwolone tylko w miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. W
pozostałe miesiące roku łowienie na przynęty zwierzęce SUROWO ZABRONIONE!

3.

Zakaz korzystania plecionki z ołowianym rdzeniem i zwykłej plecionki v całym winięciu i jako żyłki wstrząsowej. Można
wykorzystać plecionke tylko jako przypone pod ołowiem.

4.

Łowieniem na zig-rig, nie używaj ołowia cięższego 50g a przy użyciu dłuższej przypony ponad 40cm zastosuj żyłke
albo fluorocarbon. (Stosowanie plecionki ponad 40cm…Zabronione!)

5.

Zakaz stosowania systemów na twardo zalecane używanie systemów tzw. Safety clip, kiedy po przerwaniu żyłki
zostanie w jamie ustnej tylko haczyk! Minimalna średnica żyłki jest 0,30 mm.

6.

Zakaz przechowywania ryb w workach pod jakimkolwiek pozorem.

7.

Wykorzystanie łódki do nęcenia pozwolone.
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8.

Zakaz nęcenia nieugotowanymi twardymi ziarnami np. kukurydza, fasola, groch itp.

9.

Do oznakowania nęconego miejsca można wykorzystać tylko i wyłącznie marker typu tyczka. Po zakończeniu łowienia
od razu powinien być wyciągnięty.

10.

Wędkarze łowiący w nocy powinni mieć oświetlenie widoczne z 50ciu metrów.

Warunki spiningu i wędkarstwo muchowe
1.

Łowienie tylko na jedną wędkę.

2.

Polów spinningiem oraz muchą pozwolony cały rok ze wszystkich brzegów.

3.

Wszystkie sztuczne przynęty mogą być uzbrojone tylko w 1 haczyk, dwójhak oraz trójhak bez zadziorów.

4.

Wędkując metodą na muchę jest możliwe mieć uwiązane maksymalnie 3 muchy bez zadziorów.

5.

Wędkowanie jest zezwolone z łódki albo z belly-boatu. Wędkowanie to zezwala się tylko w takiej odległości od brzegu
aby nieprzeszkadzać ostatnim wędkującym.

Zachowanie podczas wędkowania
1.

Zakazane jest jakiegokolwiek cięcia, zniszczenia i usunięcia, nadbrzeżnej roślinności (drzewa, trawy, trzciny wodnej).
Niszczenie wszelkich budowli hydrotechnicznych, fortyfikacji, zasypki i nawierzchni.

2.

Aby wykonać osobiste potrzeby korzystaj tylko z Toi-Toi. Przy małej potrzebie odejdż co najmniej 50 metrów od
jeziora.

3.

Biwaki oraz namioty można korzystać zadarmo z zezwoleniem do wędkowania.

4.

Czas pobytu na łowisku jest maksymalnie 30 min. przed i 30 minut.po płatnym czasie łowu (patrz zezwolenie).

5.

Każdy wędkarz jest zobowiązany do utrzymania porządku łowiska. Zabrania się zostawiać śmieci na brzegu, lub
wyrzucania ich do jeziora. Worek na śmieci można otrzymać od gospodarza jeziora.

6.

W przypadku niewłaściwego zachowania i nieostrożnego obchodzenia się z rybą będzie natychmiast wymuszone
zakończenie wędkowania, bez odszkodowania i zakaz wędkowania.

7.

Za ewentualne kradzieże rzeczy i wypadki nie niesiemy odpowiedzialność!

8.

Rozpalanie ognisk dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach (ognisko, grill).

9.

Parkowanie jest dozwolone tylko na parkingu.

Dzienne godziny połowu
miesiąc

początek wędkowania

koniec wędkowania

styczeń, luty, grudzień

8:00

16:00

marzec, listopad

7:00

17:00

kwiecień, październik

7:00

18:00

maj, wrzesień

6:00

20:00

czerwiec ,lipiec, sierpień

6:00

21:00

Rekomendacja
Podczas fotografowania z rybą, należy trzymać rybę nad matą tak, aby po vyśliznięciu się ryby upadła na matę. która
musi być podczas fotografowania pod rybą. Fotografowanie z rybą nie powinno niepotrzebnie na brzegu wydłużać i trzeba
rybę jak najszybciej wrócić do wody. Podczas fotografowania rybę polewać wodą, tak, żeby jej ciało nie wyschło.
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Opłaty za wędkowanie:
Zezwolenie karpiowe „chwyć i puść”
•

Dzienne:

300Kč (dzienny czas połowu)

•

Dzienne non-stop:

350Kč (24godz.)

•

Trzy dni:

850Kč (72godz.)

•

Tygodniowe:

1600Kč (168godz.)

Zezwolenie spiningu i wędkarstwo muchowe
•

Dzienne chwyć i puść:

200Kč (dzienny czas połowu)

•

Dzienne pozostawiając złowioną rybę: 300Kč (dzienny czas połowu)
Możliwość pozostawienia 3 sztuk pstrąga tęczowego / sivena bez ograniczenia długości, lub pstrąga potokowego
25-40cm.

Zezwolenie wędkowania z lodu
•

Dzienne:

350Kč (dzienny czas połowu)

Możliwość pozostawienia 3 sztuk pstrąga tęczowego / sivena bez ograniczenia długości, lub pstrąga potokowego
25-40cm.

Zezwolenie roczne
•

Karpiowa:

5500 Kč (grunt, spławik, spining, mucha)

Możliwość pozostawienia 10sztuk karpia/amura, oraz 20 sztuk pstrąga tęczowego / sivena i wsyzstkie ryby szkodnika.
•

Spining i wędkarstwo muchowe:

3000 Kč (spining, wędkarstwo muchowe i wędkowanie z lodu)

Możliwość pozostawienia 20 sztuk pstrąga tęczowego / sivena i wsyzstkie ryby szkodnika

Ofertujemy:
•

zapożyczenie chatki:

300Kč/dzień (aż 5 osób)

•

zapożyczenie karawanu:

200Kč/dzień (2-3 osoby)

•

zapożyczenie schronienia:

50Kč/dzień

•

zapożyczenie podbieraka:

50Kč (jednorazowa opłata)

•

zapożyczenie maty:

50Kč (jednorazowa opłata)

•

każda dodatkowa osoba:

50Kč/noc
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