
Regulamin łowiska   Aqvatika

1. Przed wejściem na łowisko należy zgłosić się do recepcji. 
2. W przypadku połowów w tym jeziorze Musisz mieć kartę- Pesca FISA ważną rok, który jest

dokumentem ubezpieczeniowym. Trzeba pokazać tę kartę opiekunowi jeziora i pozostawić 
ją do odbiór przy zakończeniu łowienia - kartę można nabyć na miejscu 

3. przyjazd na łowisko do godziny 19:00, doba od 12-12 
4. Użycie samochodu jest dopuszczalne jedynie w przypadku wjazdu na stanowisko.  
5. Wejście odwiedzających lub partnera jest dozwolone wyłącznie z kartą Arci-PESCA FISA i 

po pozwoleniem opiekuna jeziora. 
6. Można na łowisku posiadać psa, ale musi pozostać w pobliżu właściciela w 

zarezerwowanym miejscu. Pies powienien być w kagańcu. Odchody psa powinny być 
sprzątane. 

7. Pływanie w jeziorze jest zabronione. Jeśli zdecydujesz się pływać w jeziorze ponosisz pełną 
odpowiedzialność za obrażenia, uszkodzenia działa, lub śmierć - zwalnia to pracowników 
jeziora od odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

8. Każdy wędkarz ma prawo korzystać z 3 wędek - 6 wędek na stanowisko na 2 osoby, lub 4 
wędki na stanowisko gdy jest 1 osoba. 

9. Minimalna średnica linki głównej 0,40mm - zakaz stosowania leaderów. 
10.Zakaz stosowania klasycznych zig rigów - długość linki do ziga maksymalnie 2m - grubość 

linki min 0,50mm - konieczne używanie pływaków 
11.Haki bezzadziorowe lub ze sruszonym zadziorem. 
12.Z łodzi można korzystać na stanowiskach 9,10,11,16 - również na innych za pozwoleniem 

opiekuna. Korzystanie z łodzi jest na własną odpowiedzialność 
13.Korzystanie z łodzi obowiązkowo musisz posiadać kamizelkę 
14.Łódź może zostać wykorzystana do: sądowania, nęcenia, położenia zestawu- zakaz holu 

ryby z łodzi - chyba że ryba utknie w zaczepie, za zgodą właściciela. 
15.Pływanie łodzią tylko w obrębie swojego stanowiska 
16.Zakaz używania silników spalinowych - tylko wiosła, silniki elektryczne 
17.Nie dopuszczalne jest rozbiajnie namiotów na pomostach - możliwe jest to tylko na brzegu 

jeziora. 
18.Zakaz stosowania klasycznych zig rigów - długość linki do ziga maksymalnie 2m - grubość 

linki min 0,50mm - konieczne używanie pływaków 
19.Haki bezzadziorowe lub ze sruszonym zadziorem. 
20.Leadcor dozwolony tylko bez rdzenia 
21.Podczas łowienia należy pozostawać bezpośrednio na stanowisku - zakaz oddalania się gdy 

wędki są w wodzie. 
22.Nie wolno umieszczać przynętę bezpośrednio na haku. 
23.Jedyne przynęty jakie można wykorzystać to kulka, pellet i kukurydza (nie surowa). 
24.Korzystanie z worka lub PVA i  Stick Mix dozwolony. Zastosowanie SPOMB / ROCKET 

jest dozwolona do 30 minut przed zachodem słońca. 
25.Nęcenie może odbywać się kulami, pelletem, oraz ugotowaną kukurydzą. 
26.Trzeba szanować ryby i zająć się nią odpowiednio. Musisz wyjąć rybę z wody tylko dla 

zrobienia  zdjęcia, ryba musi zostać jak najszybciej wypuszczona do wody. 
27.Użycie worków karpiowych do przechowywania ryb - zabronione! 
28.Konieczne jest posiadanie grubej maty karpiowej lub kołyski. 
29.W przypadku uwięzienia ryby w zaczepie - należy zgłosić to do opiekuna. 
30.Zarządca jeziora może dokonać kontroli sprzętu, wymogów, ilości wędek itp. 
31.Kara za uszkodzenia 300 Euro/kg 
32.Głośne zachowanie, które przerywa ciszę jeziora jest niedozwolone. Musisz szanować 

prywatność innych wędkarzy. 
33.Zakaz pozostawiania śmieci na stanowisku. 

http://www.rezerwujlowisko.pl/regulamin-lowiska,5061.html


34.Zakaz rozpalania ognisk. 
35.Zakaz niszczenia roślinności 
36.Każde naruszenie regulaminu, może skutkować opuszczeniem jeziora 
37.Regulamin nie podelga negocjacjom. 


