REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRYWATNEGO ŁOWISKA
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO AGRO-TARTAK
Prywatne Łowisko należące do Ośrodka Wypoczynkowego AGRO-TARTAK składa się z 2 stawów o łącznej
powierzchni tafli wody 2,8ha. Stawy co roku zarybiane są karpiem, amurem, linem. Występują w nich
również takie ryby jak: szczupak, sandacz, okoń czy karaś srebrzysty (tzw. japończyk).
Wszystkich naszych gości, przebywających zarówno na terenie Ośrodka jak i tych przyjeżdżających na jeden
dzień, obowiązuje przestrzeganie poniższego regulaminu.
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REGULAMIN
Z racji na nietypowy charakter łowiska, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (minimum
dzień wcześniej) z właścicielami AGRO-TARTAK, celem poinformowania o planowanym przyjeździe
nad stawy.
 604-824-260
 604-302-528 (gdy powyższy nr nie odpowiada)
Na terenie łowiska mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły z góry wejście.
W okresie urlopowym z terenu ogólnego łowiska jest wyłączony wyodrębniony teren ośrodka
wypoczynkowego, z którego mogą korzystać tylko goście korzystający z Ośrodka i domków
kempingowych.
Łowisko czynne jest w godzinach:
 Maj i Wrzesień: 7:00 – 19:00
 Czerwiec-Sierpień: 6:00 – 20:00
Wędkowanie w nocy jest całkowicie zabronione.
Wędkarz może wędkować maksymalnie na 2 wędki.
Wędkowanie sportowe jest dozwolone tylko i wyłącznie przy stosowaniu haczyków bez tzw.
zadziora.
Każdy wędkarz (zarówno gość Ośrodka jak i wędkarzy przyjeżdżających na jeden dzień) może, w
ramach opłaty za wejście, zabrać ze sobą 2 wymiarowe ryby typu: karp, amur, tołpyga, lin, szczupak,
sandacz, karaś złocisty. Japończyk do 6szt. Karpie powyżej 4kg należy z powrotem wrzucić do stawu.
Wskazane używanie mat.
Za próbę wyniesienia ryb poza wyznaczony limit będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości
100 zł za każdą dodatkową sztukę.
Każda osoba korzystająca z terenu łowiska oraz terenu wokół stawów jest zobowiązana do
zachowania porządku i ładu wokół zajmowanego miejsca. Wszystkie śmieci należy przed
opuszczeniem łowiska umieścić w przeznaczonym do tego kontenerze. Butelki plastikowe i puszki
przed umieszczeniem w odpowiednim kontenerze należy zgnieść.
Zabrania się wrzucania w trawę, krzaki i do wody puszek, butelek czy torebek foliowych.
Bądźmy kulturalni.
Cennik Łowiska:
 40 zł od osoby wędkującej
 30 zł od wędkującej młodzieży uczącej się. Cena obowiązuje po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej.
 5 zł osoba towarzysząca
 35 zł za dzień wędkowania – opłata dotyczy osób wynajmujących domki

Życzymy owocnego wędkowania 

