
REGULAMIN 
ŁOWISKA KOMERCYJNEGO JELEŃ RESORT & SPA 
Rezerwacje i opłaty 
1. Łowisko czynne od godz. 4:00 do 22:00 całym rokiem z zachowaniem wyłączenia okresów ochronnych ryb na podstawie art.2 ust.2 iart.21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z2018 r. poz.1476). 
2. Rezerwacja stanowisk odbywa się pod nr. Telefonu 667766555 lub bezpośrednio na łowisku. 

3. Cena za 1 dzień pobytu uprawniająca do wędkowania na 2 wędki wynosi: od poniedziałku do niedzieli –50 zł./ osoba. 
4. W przypadku usunięcia z łowiska za nie przestrzeganie regulaminu lub rezygnacji z łowienia opłata za wędkowanie nie będzie zwracana. 
5. Przedłużenie pobytu na łowisku jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą i pod warunkiem że stanowisko nie jest wcześniej zarezerwowane. 

6. Przybycie na łowisko i opłaceniu za wędkowanie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu obowiązującego na łowisku. 
7. Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na dokonanie przez zarządcę lub osoby przez niego wyznaczone kontroli rzeczy osobistych i środka transportu w przypadku podejrzenia kradzieży ryb, itp. 

8. Wędkowanie nocne na łowisku do uzgodnienia z zarządcą łowiska. 

Pobyt na łowisku i wędkowanie 
1. Wjazd samochodem na stanowiska tylko dla wędkujących. 

2. Wędkowanie odbywa się w obrębie stanowiska oznaczonego numerem. 
3. Dopuszcza się wędkowanie na max. 2 wędki. 
4. Dopuszcza się zanęcanie z rzutu, używając siatek, worków Pva i kobrą. Zezwala się nęcenie peletem i kulkami za pomocą łódki zdalnie sterowanej. 

5. Zakazuje się wędkowania w czasie burzy. Wędki należy złożyć i zabezpieczyć. 
6. Każdy wędkujący powinien posiadać: matę karpiową tzw. kołyskę, podbierak drobno-oczkowy, wiaderko do polewania wodą ryb oraz żyłkę główną o grubości min. 0.3 mm z wyłączeniem wędkarzy łowiących metodą spinningu. 

7. Zobowiązuje się wędkarzy do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego skaleczenia ryb po ukłuciach haczyka i wszelkiego rodzaju otarć lub ran widocznych na ciele ryb. 
8. W przypadku złowienia ryby chorej, okaleczonej należy przetrzymać ją w worku karpiowym i zgłosić ten fakt zarządcy łowiska. 
9. Każdy wędkarz zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania do posprzątania ze śmieci swojego stanowiska i zabrania ze sobą lub odłożenia na wyznaczone miejsce przez zarządcę łowiska. 

10. Ze względu na zwierzynę leśną obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju wędkujących na łowisku. 
11. Wędkowanie z łodzi może się odbywać tylko z łodzi właściciela łowiska za dodatkową opłatą 50 zł za dzień łowienia, oraz w sposób nie utrudniający dla wędkarzy łowiących z brzegu. 

Pozostałe 
1. Wędkujący na łowisku JELEŃ RESORT & SPA w miejscowości Jeleń 66 , 83-123 Piaseczno biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno prawną za zdarzenia losowe zagrażające ich życiu lub zdrowiu. 

2. Osoba która wykupiła zezwolenie ponosi pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące, które mają bezwzględny zakaz łowienia ryb. 

3. Zarządca łowiska ma prawo do zamknięcia akwenu na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, leczenia ryb lub innych powodów. 
4. Wędkarze łowiący na łowisku JELEŃ RESORT &SPA godzą się z faktem udostępniania zdjęć oraz lmów złowionych ryb w pierwszej kolejności zarządcy łowiska w celu reklamy. 

5. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcia z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotów kosztów, a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. 
Wszelkie przypadki kłusownicze lub kradzieży będą poddawane procesom postępowania prawu kodeksu cywilnego. 

6. Zarządca łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz za rzeczy pozostawione na łowisku. 

Zabrania się 
1. Zaśmiecania zbiornika oraz terenu łowiska. 
2. Samowolnego wycinania roślin, łamaniu drzew i krzewów. 

3. Rozpalania ognisk. 
4. Kąpieli w łowisku z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych. 

5. Załatwiania potrzeb zjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi. 
6. Głośnego zachowywania się, awanturowania. 
7. Nadużywania alkoholu. 

8. Używania środków odurzających. 
9. Nęcenia jakimikolwiek w jakiejkolwiek postaci ziarnami (kukurydza, rzepik, bobik, konopi, groch, orzechem tygrysim, itp.). 
10. Używania plecionki jako żyłki głównej. 
11. Parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

12. Zarządca łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach. 
Rezerwacja stanowisk wędkarskich pod nr telefonu 667 766 555. 112 TEL ALARMOWY / 997 POLICJA 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE / 998 STRAŻ POŻARNA 
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