REGULAMIN WSTEPU I KORZYSTANIA ZE STAWU RYBNEGO
I. Informacje ogólne
1. Staw znajduje się przy ul. Toruńskiej 186 w Małej Nieszawce.
2. Właścicielem jest Julian Dąbrowicz.

II. Warunki wstępu i korzystania ze stawu rybnego i terenu do niego przylegającego
1. Warunkiem wstępu na teren stawu i wędkowania jest:
a) Zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
b) Wpis do księgi gości wędkarza i osób mu towarzyszących
c) uiszczenie jednorazowej opłaty za wstęp równej:
 10 zł od osoby wekującej, za każdą wędkę
 5 zł od osoby towarzyszącej
 Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo
3. Wstęp na teren stawu jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.
4. Staw jest otwarty każdego dnia w godzinach od 6:00 do 21:00 od 01 maja do 30 września.
5. UWAGA! Po opuszczeniu terenu stawu, bez zgłoszenia tego faktu osobom odpowiedzialnym za kontrolę na terenie
stawu, należy dokonać ponownych opłat za wejście.
6. Ceny złowionych ryb:
 Amur – 12 zł/kg
 Karp – 15 zł/kg
 Tołpyga – 12 zł/kg
 Szczupak – 25 zł/kg
 Karaś - 8 zł/kg

III Obowiązki wędkującego i osób mu towarzyszących
1. Należy utrzymywać w czystości zajmowane stanowisko w trakcie jak i po zakończeniu wędkowania.
2. Należy zadbać o ryby, których nie zamierza się zabrać ze sobą i zaraz po złowieniu wrzucić je ostrożnie do stawu.
3. Zajmowanie stanowiska wędkarskiego powinno odbywać się sprawnie i tak by nie przeszkadzać osobom już
wędkującym.
4. Każda osoba, która przebywa nad stawem może zostać skontrolowana przez obsługę (chodzi głównie o sprzęt lub w
przypadku podejrzenia o kradzież).

IV Zabrania się
1. Wędkowanie ze sprzętu pływającego (łódka, ponton, inne), chyba że pozwala na to wcześniejsze uzgodnienie z
właścicielem.
2. Zaśmiecania stawu i terenu wokół niego.
3. Używania środków pływających (łódka, ponton, inne) pod wpływem alkoholu.
4. Dłuższego niż to konieczne przetrzymywania ryb, które nie zostaną zabrane przez wędkarza.
5. Zabijania ryb w miejscu wędkowania. Można to robić tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
6. Wyrzucania do wody odpadów.
7. Parkowania samochodu poza miejscem do tego wyznaczonym.
8. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscem do tego wyznaczonym.
9. Rozpalania ogniska poza miejscem do tego wyznaczonym.
10. Wysypywania żaru z grilla poza miejscem do tego wyznaczonym.
11. Kąpiel w stawie.

V Inne ustalenia
1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące wędkującemu, a w szczególności dzieci.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru przez wędkującego lub osoby mu
towarzyszące.
3. Każde złamanie regulaminu powoduje utratę możliwości łowienia i przebywania na terenie wokół stawu oraz karę
w wysokości 100 zł.
4. Za kradzież ryby wędkujący ponosi karę w wysokości 100 zł/szt
5. Właściciel ma prawo do zmiany regulaminu.
6. Wszelkie spostrzeżenia i pytania należy kierować do właściciela stawu.

