REGULAMIN ŁOWISKA „ZŁÓW I WYPUŚĆ” staw nr 2
1.
Właścicielem łowiska jest Tarnowski Okręg PZW.
2.
Łowienie odbywa się z południowego brzegu (od strony grobli) – nie dotyczy
metody spinningowej.
3.
Łowisko funkcjonuje w formule i na zasadzie łowiska „złów i wypuść” - dotyczy
wszystkich gatunków ryb. W związku z tym wędkujących obowiązuje posiadanie maty,
środka do dezynfekcji ran ryb, podbieraka karpiowego.
Łowiący metodą spinningową zobowiązani są również do posiadania podbieraka zgodnie
z regulaminem amatorskiego połowu ryb oraz maty do odhaczania, przyrządów do
odhaczania ryb, rozwieraka i szczypców min. 20 cm. Zakaz używania chwytaków
szczypcowych do podbierania ryb.
4.
Dozwolony jest połów dwoma wędkami (nie dotyczy metody spinningowej).
5.
Metodą spinningową można łowić w obrębie wolnych stanowisk lub za zgodą
łowiących na zajętych stanowiskach.
6.
Łowisko dostępne jest dla osób posiadających kartę wędkarską oraz zezwolenie na
wyrobiska pożwirowe (opłata roczna lub jednorazowa).
7.
Osoby nabywające zezwolenia zobowiązane są do wpisania długopisem w
zezwoleniu godzinę rozpoczęcia wędkowania oraz długość i szacunkową wagę złowionej
ryby.
8.
Zajmowanie stanowiska i wędkowanie musi odbywać się w taki sposób, aby nie
przeszkadzać innym wędkującym (15 m na jednego wędkującego).
9.
Osoba wędkująca ma prawo zabrać ze sobą jedną dorosłą osobę towarzyszącą
(dzieci może być kilkoro). Odpowiedzialność za osobę towarzyszącą oraz dzieci ponosi
osoba, która wykupiła zezwolenie.
10.
Każdy wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po
zakończeniu wędkowania (śmieci obligatoryjnie należy zabrać z łowiska ze sobą).
Zaśmiecanie wiąże się z zatrzymaniem zezwolenia przez osoby uprawnione przez ZO
PZW Tarnów.
11.
Na każdym stanowisku namioty należy rozstawiać w sposób umożliwiający przejazd
służbom ratunkowym.
12.
Okręg PZW Tarnów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy
pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
13.
Okręg PZW Tarnów zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez
wędkarskich po uprzednim zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Okręgu. Za
ewentualne utrudnienia z góry przepraszamy.
14.
Okręg PZW Tarnów zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zezwoleń w
przyszłości osobom łamiącym regulamin łowiska.
15.
Osoby uprawnione przez Okręg jak i funkcjonariusze służb: PSR, Policja i Straż
Leśna, SSR mają prawo do:
kontroli samochodów, namiotów i bagaży w przypadku podejrzenia kradzieży ryb,
wypraszania z terenu łowiska w przypadku: głośnego zachowania się, śmiecenia,
dewastacji, kradzieży bez możliwości zwrotu należności za wykupione zezwolenie.
dokonywania wpisów w zezwoleniu na wędkowanie w łowisku tegoż zezwolenia w
przypadku rażącego naruszenia regulaminu(dot. osób uprawnionych przez okręg)

16. Zabrania się:
Zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska ( kradzież ryb lub zabicie ryb jest
równoznaczne z automatyczną utratą i unieważnieniem zezwolenia na połów bez
zwrotów kosztów zezwolenia oraz brakiem możliwości jej uzyskania w latach
kolejnych,
Samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania
trzciny i drzew,
Przetrzymywania złowionych ryb w siatkach lub workach karpiowych (zasada ta nie
dotyczy połowu podczas zawodów wędkarskich). Po złowieniu i sesji zdjęciowej
rybę niezwłocznie i bezpiecznie wypuszczamy do wody. Podczas fotografowania
należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryby oraz należy regularnie
polewać ją wodą,
Brania ryb pod skrzela i robienie z rybami zdjęć na stojąco,
Kładzenia ryb na gołej ziemi lub trawie,
Łowienia na żywą lub martwą rybkę,
Używania jakiegokolwiek sprzętu pływającego (dotyczy również łódek zdalnie
sterowanych),
Nęcenia suchymi ziarnami. Dopuszcza się nęcenie łowiska wszelkimi zanętami
karpiowymi (kulki proteinowe, pellet, ziarna przetworzone) które są świeże i nie
powodują zagrożenia dla ryb i środowiska. W żadnym wypadku nie wolno wrzucać
zepsutej zanęty do wody,
Łowienia na łowiskach sąsiadujących ( S1) w dobie wędkowania na łowisku No Kill,
Połowu metodą podlodową,
Używania plecionki jako linki głównej,
Kąpieli w łowisku,
Rozpalania ognisk ( z wyłączeniem grilla) – nie dotyczy zawodów w miejscach
wyznaczonych,
Używania drewnianych podpórek,
W czasie łowienia na łowisku „Złów i wypuść” zakaz posiadania złowionych ryb z
innego łowiska,
Zabrania się wjazdu samochodami na groble między stawami S1 i S2, - wykreślony
uchwałą ZO nr 118 z dnia 30.09.2015 r
17. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie zatrzymaniem zezwolenia.
18. W kwestiach nie poruszonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
amatorskiego połowu ryb zgodnie z regulaminem PZW przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Kodeksu Karnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.
Uchwała Zarządu Okręgu z dnia 10.06.2015 r.

