
Regulamin łowiska   Baly's
Upoważenione do wędkowania są tylko osoby z kartami członkowskimi, uzyskać kartę 
członkowską można tylko dzięki poleceniu.

Prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami, by naturalne środowisko zostało 
zachowane.

1. Utrzymuj stanowisko i otoczenie w czystości 
2. Zaparkuj samochód w wyznaczonym miejscu 
3. W jednym czasie w miejscu przeprawy może przebywać tylko jeden pojazd 
4. Ognisko może zostać rozpalone tylko w wyznaczonym miejscu za zgodą właściciela 
5. Palenie zabronione jest na terenie całego jeziora, szczególnie na łodzi i na parkingu 
6. Palenie jest dozwolone tylko w barze i w wyznaczonych miejscach 
7. Potrzeby fizjologiczne należy wykonywać w wyznaczonych toaletach 
8. Po zakończeniu łowienia należy posprzątać stanowiska, oraz wywieźć śmieci 
9. Stanowiska mogą być zajmowane od godziny 11:00- 10:00, w tym czasie możemy pomóc w

transporcie na oraz ze stanowiska. 
10.Wędkowanie na Spinning jest zabornione. 
11.Na jeziorze znajduje się 6 miejsc z czego każde musi zostać zajęte przez minimum 2 osoby, 

na minimum 7 dni (turnus sobota-sobota) 
12.Jedna osoba łowi maksylanie na 4 wędki 
13.Zaleca się oznaczenie łowiska markerami, również świecącymi. 
14.Ze względu na dużą głębokość jeziora zaleca się używanie stosownych markerów 

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje

• drewniany dom 
• prysznic, WC 
• mobilne WC 
• łódź 
• ładowanie akumulatorów 

Usługi dodatkowo płatne:

• wypożyczenie krzesła 
• silnik do łodzi 
• łóżko wędkarskie 
• kołyska karpiowa 
• wyżywenie 
• akumulator 
• podbierak 
• internet 
• zakupy ze sklepu 

WSZYSTKIE SZKODY, STRATY NA SPRZĘCIE MUSZĄ ZOSTAĆ POKRYTE PRZEZ 
WĘDKARZA.

Ochrona wody:

1. Na miejsce wędkowania można dotrzeć tylko łodzią, zachowując szczególną ostrożność 
podczas przeprawy 

2. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą przebywać na łodzi 
3. ZAKAZ wrzucania papierosów do wody 
4. Zakaz załatwiania się do wody, możliwe jest dostarczenie na stanowisko toalet 
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chemicznych, opróżianie ich i czyszczenie w wyznaczonych miejscach 
5. Zakaz kąpania się w jeziorze 
6. Zakaz wchodzenia do wody i płukania się z kremów do opalania 
7. Zakaz wrzucania do wody jedzenia i picia 
8. Zakaz mycia się w jeziorze 
9. Zakaz korzystania z niskiej jakości pokarmu dla ryb 
10.Prosimy o rozsądne nęcenie. 

Ochrona Ryb:

Ze względu na dużą głębokość jeziora maksymalna 34m, średnia 15m, bogatą faunę i florę 
występującą w wodzie prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

1. Prosimy o używanie małych rozmiarów haków, celem uniknięcia uszkodzenia ryb 
2. Haki muszą być użyte bezzadziorowe lub ze skruszonym zadziorem 
3. Konieczność używania zestawów bezpiecznych 
4. Zakaz używania łączników zestawów, która uniemożliwją swobodne uwolnienie się 

zestawów 
5. Zakaz używania plecionek, oraz leadcorów 
6. Konieczność korzystania z dużych karpiowych mat i obowiązek posiadania środka 

antyseptycznego 
7. Mata powinna być użuwana zarówno w łodzi jak i na pomości 
8. Ryba musi zostać wrzucona do wody w jak najkrótszym czasie 
9. Zakaz przetrzymywania ryb w workach 
10.Ryby złowione w nocy mogą być przechowywane w workach karpiowych do porannej sesji 

zdjęciowej, jedna ryba w jednym worku 
11.Znakowanie ryb jest surowo wzbronione 
12.Kołyska, mata musi być zwilżona przed użyciem, a ryba w trakcie ważenia musi być 

odpowiednio nawilżona 
13.W trakcie sesji z rybą należy obchodzić się wyjątkowo ostrożnie, wskazane jest robienie 

zdjęć w wodzie 
14.Należy używać dobrej jakości kulek i pelletów 
15.Zakaz używania ziaren, nieprawidłowo przygotowanych do karmienia 
16.Obowiązek próby uratowania zaplątanej ryby z łodzi 
17.Cięcie zestawów musi zostać zrobione jak najbliżej zaczepu 

Każdy wędkarz jest odpowiedzialny za siebie i swoich gości, na stanowisku mogą przebywać 
bliskie osoby żona, dziecko, pozostałe osobby muszą zostać zgłoszone do opiekuna.
Zasady są regularnie kontrolowane, nie utrudniaj pracy kontrolerom poddaj sprzęt do kontroli
Osoby łamiące przepisy zostaną usunięte z lowiska, bez zwrotu kosztów i bez możliwości powrotu 
na łowisko w przyszłości.
Jeśli masz wątpliwości tyczące się regulaminu ZAPYTAJ! Jeśli któraś z zasad nie jest akceptowalna
przez Ciebie nie przyjeżdzaj na łowi
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