REGULAMIN REZERWACJI STANOWISK
Na łowisku Expert-Karp Nekielka.
1. Wędkowanie na łowisku Expert - Karp Nekielka dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z
regulaminem łowiska i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie i połów ryb. Znajomość oraz
akceptacje regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na
zezwoleniu wydanym przez gospodarzy łowiska.
2. Łowisko czynne jest całodobowo w okresie od 1 marca do 31 grudnia.
3. Przyjazd na łowisko nastąpić może tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska pod
numerem telefonu 503066667.
4. Rezerwacji można dokonać z max. dwumiesięcznym wyprzedzeniem terminu.
5. Każda osoba, która dokonuje rezerwacji stanowiska, obligatoryjnie potwierdza znajomość
powyższego regulaminu i jego akceptację.
6. Z uwagi na to, że wszystkie stanowiska są dwuosobowe pierwszeństwo rezerwacji stanowiska
mają te osoby, które rezerwują stanowisko dla dwóch osób a w dalszej kolejności dla jednej
osoby.
7. W weekendy od piątku do niedzieli i święta, rezerwacja dotyczy pełnej obsady stanowisk ( dwie
osoby wędkujące na stanowisku ). Wyjątkowo w w/w. okresach może wędkować na stanowisku
jedna osoba ale ponosi koszt całego stanowiska ( za dwie osoby ).
8. Wjazd wędkarzy na teren łowiska musi nastąpić w godzinach 14.00 – 20.00 natomiast wyjazd w
godzinach 10.00 – 14.00.
9. Dla wędkujących wyznaczono 23 dwuosobowe stanowiska oznaczone numerami od 1 do 23
mapa stanowisk na www.expert-karp.pl .
10. Celem zachowania bezpieczeństwa, ładu i porządku na łowisku, obiekt jest całodobowo
monitorowany i kontrolowany przez Straż Łowiska.
11. Każdy wędkarz ma prawo łowić max. na 3 wędki.
licencja dobowa 100zł ,
dodatkowa wędka koszt 50zł.
12. Rezygnacja z rezerwacji stanowiska bez poniesienia jakichkolwiek kosztów finansowych może
nastąpić najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym przyjazdem na zasiadkę. O

tym fakcie należy poinformować telefonicznie. W przypadku gdy rezerwujący
stanowisko nie stawi się na łowisku w zarezerwowanym przez siebie terminie i
nie poinformuje wcześniej o rezygnacji z wędkowania będzie zobowiązany do
uiszczenia gospodarzom łowiska 50% kwoty pieniężnej za zarezerwowany
termin wędkowania, według obowiązujących stawek w bieżącym sezonie.
13. Wszystkim wędkarzom podczas pobytu na łowisku życzymy samych wyjątkowych chwil
spędzonych w ciszy i spokoju a przede wszystkim niezapomnianych holi potężnych karpi.
Expert-Karp.

