REGULAMIN GOSPODARSTWA WĘDKARSKO-REKREACYJNEGO
„DOLINA KRYNKI”
1. Gospodarstwem wędkarsko-rekreacyjnym „Dolina Krynki”, zwanym w dalszej części Regulaminu
Ośrodkiem, zarządza Gospodarz, u którego należy zgłosić każde wejście i wyjście. Po
opuszczeniu Ośrodka bez zgłoszenia tego faktu należy dokonać ponownej opłaty za wejście.
2. Wstęp na Ośrodek jest płatny zgodnie z cennikiem.
3. Wstęp na teren Ośrodka jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu i cennika.
4. Na terenie Ośrodka można korzystać z atrakcji wędkarskich i rekreacyjnych. Opłata za atrakcje
jest zgodna z cennikiem.
5. Dzieci mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
6. Na Ośrodku zabrania się:
a) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,
b) wchodzenia w niedozwolone miejsca dla odwiedzających,
c) brodzenia i kąpieli w stawach,
d) zakłócania spokoju, zaśmiecania, niszczenia brzegów i wyposażenia Ośrodka,
e) wrzucania do wody niedopałków papierosów i resztek jedzenia,
f) grillowania i smażenia jakichkolwiek ryb bez zgody Gospodarza Ośrodka,
g) wprowadzania psów,
h) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na teren Ośrodka.
7. Gospodarz Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowane samochody i pozostawione
na Ośrodku rzeczy osobiste.
8. Palenie ogniska, grillowanie dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych i po
uzgodnieniu z Gospodarzem Ośrodka.
9. Osoby naruszające regulamin Ośrodka zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia
Ośrodka i mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu.
10. Gospodarz Ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody z tytułu
nieszczęśliwych wypadków.

ŁOWISKO
1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta PZW. Wędkowanie jest dozwolone zgodnie z
kodeksem wędkarskim.
2. Każda osoba wędkująca lub rodzina dostaje identyfikator, który należy umieścić na łowisku przy
sobie w widocznym miejscu. Przy zakończeniu lowienia należy zdać identyfikator.
3. Dopuszcza się łowienie maksymalnie dwoma wędkami na jeden identyfikator.
4. Dzieci mogą wędkować tylko pod opieką osób dorosłych.
5. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać wymiarów ochronnych:


Karp 30 cm



Amur 45 cm



Lin 25 cm

 Sandacz 40 cm
6. Połów drapieżników możliwy jest bez użycia kotwiczek. Spinningować można tylko wtedy, gdy
odległość do innego wędkarza jest większa niż 20 metrów. Drapieżniki wymiarowe złapane
muszą być zabrane przez wędkarza lub przekazane Gospodarzowi Ośrodka.
7. Ryby wyjmujemy z wody tylko za pomocą podbieraka. Wszystkie złowione ryby, które chcemy
zakupić, przetrzymujemy wyłącznie w siatce.

8. Dozwolone jest użycie jedynie zanęty wędkarskiej bez konserwantów. Zabrania się wyrzucania
niezużytych zanęt i przynęt do wody. Należy je zabrać ze sobą lub pozostawić u Gospodarza
Ośrodka.
9. Na łowisku zabrania się:
a) przekazywania identyfikatora wędkarskiego innym osobom,
b) wyciągania ryb bez użycia podbieraka i brania ryb pod skrzela,
c) niehumanitarnego obchodzenia się ze złowionymi rybami,
d) przetrzymywania w siatkach ryb, których nie kupujemy,
e) łowienia ryb na nieopłacone wędki,
f) kładzenia ryb na gołej ziemi.
10. Z łowiska nie można zabierać ryb o wadze ponad 4 kg. Ryby takie po wyciągnięciu z wody
powinny być jak najszybciej wypuszczone (po ewentualnym zważeniu i sfotografowaniu). Przy
lądowaniu dużych ryb konieczne jest używanie maty wędkarskiej.
11. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyciągania haczyków. Ryby z haczyka należy
uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności. Mile widziane jest stosowanie środka do
dezynfekcji ran.
12. Należy dbać o dobrą kondycje złowionych ryb a szczególnie tych, których nie zamierzamy zabrać
ze sobą. Zranionych ryb i tych, które mogą nie przeżyć nie można wypuszczać z powrotem do
wody. Należy je natychmiast przekazać Gospodarzowi Ośrodka.
13. Bezpośrednio po zakończonym połowie należy zwrócić wypożyczone wyposażenie oraz
uregulować należności za złowione ryby zgodnie z cennikiem.
14. Osoby opuszczające łowisko, zobowiązane są do okazania zawartości toreb, wiader i pakunków.
15. Próba wyniesienia niezgłoszonych ryb będzie traktowana jako kradzież. W takim przypadku
naliczana będzie opłata w wysokości pięciokrotnej wartości złowionych ryb, a fakt kradzieży
zgłaszany Policji.
16. Gospodarz Ośrodka nie bierze odpowiedzialności za brak umiejętności wędkowania.

I.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO I REKREACYJNEGO
Zasady ogólne

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
2. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania.
3. Sprzęt może wypożyczyć osoba pełnoletnia za okazaniem dokumentu ze zdjęciem i adresem.
4. Wypożyczający obierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
5. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania.
Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia
Gospodarza Ośrodka do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika
Ośrodka.
6. W przypadku uznania przez Gospodarza Ośrodka, że osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w
stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem środków odurzających
lub warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego lub
sprzętu sportowego, może on odmówić wypożyczenia sprzętu.
7. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
c) zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz
z jego wyposażeniem i osprzętem,

d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego
wyposażenia bądź osprzętu,
e) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
f) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.
8. Gospodarz Ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody z tytułu
nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci, zarówno u wypożyczającego, jak i osób
trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego.
9. W przypadku zniszczenia sprzętu przez Wypożyczającego zobowiązuje się on do pokrycia
kosztów naprawy. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli
jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku
Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.
10. Nie przestrzeganie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do wyciągnięcia sankcji
przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

II.

Postanowienia szczególne dotyczące wypożyczenia sprzętu pływającego

1. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:
a) wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu,
b) stania i kucania w kajaku lub łódce oraz siadania na burtach,
c) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
d) wędkowania,
e) zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż
wynika to z możliwości technicznych danego sprzętu,
f) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
g) spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających,
h) wykorzystywania sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
i) zaśmiecania akwenu.
2. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego powinny być wyposażone w kapoki lub kamizelki
asekuracyjne.
3. Dzieci do lat 14 mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Na jedno dziecko przypada
jeden opiekun.
4. Osoba pełnoletnia dysponująca sprzętem pływającym może zabrać na pokład tylko jedna osobę
nieumiejącą pływać

PLAC ZABAW
1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi. Należy z niego korzystać zgodnie z
jego funkcją i przeznaczeniem.
2. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci od 3 lat, których waga nie przekracza 50 kg.
3. Z zestawu huśtawek z wieżą i drabinką może korzystać maksymalnie siedmioro dzieci.
4. Korzystanie z placu zabaw przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem
dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
5. Wszelkie uszkodzenia elementów zabawowych należy zgłaszać Gospodarzowi Ośrodka.
6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie ponoszą
odpowiedzialność materialną.
7. Gospodarz Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, w tym dzieci nie
przestrzegających regulaminu.

Życzymy Państwu wspaniałych wrażeń i dobrego wypoczynku w naszym Gospodarstwie.

