
REGULAMIN ŁOWISKA EKO-FARMA 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Na Łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb, 

wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”, który tyczy się w 

szczególności takich ryb jak: Karp, Amur, Szczupak, Okoń, Sandacz. 

2. Każdy wędkarz zobowiązany jest do dokonania rezerwacji, dnia, oraz 

stanowiska, z uwzględnieniem ilości osób, oraz osób towarzyszących, poprzez  

system elektroniczny. Rezerwacja jest obowiązująca po potwierdzeniu i 

dokonaniu wpłaty 

3. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających, w tym z łódek zdalnie 

sterowanych w obrębie swojego stanowiska. 

4. Łowisko Karpiowe udostępnione jest dla wędkarzy łowiących karpie i amury. 

5. Jedynymi obowiązującymi metodami połowu karpia jest metoda gruntowa, 

oraz połowu drapieżnika metoda spinningowa, na którą wymagane jest 

odrębne zezwolenie 

6. Wędkowanie dozwolone jest na maksymalnie 3 wędki lub spinning 

7. Na łowisku obowiązuje zakaz pozostawiania wędek bez nadzoru 

8. Doba na łowisku rozpoczyna się o godzinie 12:00 kończy o godzinie 11:00 

9. Administracja łowiska czynna jest w godzinach 7:00-21:00 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

10. Dla Bezpieczeństwa ryb wymagane jest posiadanie na stanowisku: maty 

karpiowej – wskazana kołyska lub mata o grubości minimum 5cm, podbieraka 

o rozstawie ramion 1 metr, minimum 0,35 mm, strzałówki z żyłki MONO o 

średnicy minium 0,50 o długości minimum 15m, haków o rozmiarze 1- 8, 

worka karpiowego do przetrzymywania złowionego karpia, (amur zaraz po 

złapaniu i wykonaniu zdjęcia musi trafić do wody).  

11. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co 

jakiś czas wodą. Mile widziane jest stosowanie środka do dezynfekcji ran. 

12. Zakaz używania plecionki jako linki głównej, oraz strzałówki z plecionki. 

13. Obowiązuje zakaz nęcenia suchym ziarnem (nieugotowanym) i źle 

ugotowanym. Zwłaszcza orzechem tygrysim. Limit nęcenia ziaren 2kg na dobę 

na wędkarza. 

14. Możliwe jest stawianie znaczników (bojek) na wodzie, natomiast przed 

opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska. 

15. Nakazuje się  używanie zestawów z bezpiecznym klipsem lub typu drop off. 

Umożliwia to uwolnienie ciężarka i klipsa w sytuacjach awaryjnych. Stosować 

należy małe  węzły, by w sytuacji utraty ryby klips mógł wypaść. Zalecamy 

stosowanie kamieni zamiast ciężarków. 



16. Ryby o wadze powyżej 20kg, muszą być zgłoszone do opiekuna. 

17. Kategorycznie zabronione jest przetrzymywanie ryb w workach karpiowych, z 

wyjątkiem ryb oczekujących na przyjazd opiekuna łowiska. 

 

INFORMACJE PORZĄDKOWE 

18. Śmieci od nowego roku muszą być segregowane na plastik, szkło i pozostałe. 

Opłata za śmieci nie segregowane wynosi 50zł/worek. 
19. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela. 

20. Karpiarze mogąkorzystać z wózków karpiowych aby dostarczyć sprzęt na dane 

stanowisko. 

21. Możliwy jest dojazd do stanowisk samochodem, jednak niezwłocznie po 

rozpakowaniu, auta powinny zostać odprowadzone na parking.  

22. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się wokółłowiska samochodem w 

celach innych niż rozpakowanie i spakowanie sprzętu. 

23. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem 

alkoholu i całkowity zakaz kąpieli, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych 

24. Po zmroku na stanowisku przebywać może wyłącznie wędkarz i jego 

najbliższa rodzina. Pozostałe osoby towarzyszące muszą opuścić po zmroku 

teren łowiska , chyba że zostały zgłoszone wcześniej, łącznie z podaniem 

danych osobowych podczas rezerwacji stanowiska (dodatkowe informacje) 

25. Psy muszą być trzymane na smyczy lub w obrębie stanowiska. Wszelkie 

zwierzęce odchody muszą być sprzątane na bieżąco 

26. Potrzeby fizjologiczne załatwiać należy wyłącznie w wyznaczonych do tego 

miejscach 

27. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. Po zakończeniu 

wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia 

porządku po sobie. Zabrania sił wrzucania do wody odpadków i niedopałków 

papierosów. 

28. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do 

przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona 

zostanie kara w wysokości 500zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 5000zł 

za rybę). Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do 

natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje 

w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko. 

29. Właściciel zastrzega sobie prawo do przeszukania pojazdów oraz toreb 

podręcznych Klientów po zakończonych połowach. 

30. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia 

lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone 

właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w 

postępowaniu cywilnym przed sądem. 



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

 
31. Korzystanie z łodzi i pontonów odbywa się zawsze  na własną 

odpowiedzialność 

32. Przy korzystaniu ze sprzętu pływającego obowiązuje bezwarunkowy nakaz 

stosowania kamizelki ratunkowej 
33. Pływanie łodzią w  woderach lub spodnio-butach jest całkowicie zabronione 
34. Niedopuszczalne jest poruszanie sięśrodkiem pływającym po łowisku bądź pod 

wpływem alkoholu 
35. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie łowiska tylko pod 

opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność 

36. Wędkarz bierze pełną odpowiedzialność  za osoby mu towarzyszące. 
Konieczne jest zgłoszenie wszystkich osób towarzyszących podczas rezerwacji 

stanowiska. 
 
  

INFORMACJE KOŃCOWE 

37. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z 

właścicielem. 

38. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

39. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na 

łowisko. 

40. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane bądą jedynie przeciwko 

osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska. 

41. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe 

42. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kradzieże lub 

uszkodzenia mienia osobistego na terenie łowiska 

 

REZERWACJA I PŁATNOŚCI 

1. Rezerwacja stanowisk dokonujemy poprzez system internetowy 
2. Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z instrukcjąotrzymanć na email należy 

dokonać wpłaty 50% (rezerwacja powyżej 1miesiąca ,przy rezerwacji terminu 

poniże 30 dni opłata 100%)w ciągu 24h od rezerwacji,  
3. na konto BANK ING 87 1050 1025 1000 0090 9477 2358w tytule wpisać imię i 

nazwisko, datę rezerwacji oraz numer stanowiska 

4. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres: biuro@ekofarmazelechow.pl 
5. Jeżeli  zostało wpłacone 50 % Zadatku, prosimy o uregulowanie pozostałej 

części w terminie 14dni do dnia przybycia na łowisko lub na miejscu. W 
przypadku braku wpłaty, rezerwacja ta zostaje anulowana, a wpłata nie 

podlega wzrotowi. 
6. W przypadku nie stawienia się na łowisko w zarezerwowanym terminie, 

wpłacona kwota nie zostanie zwrócona . 
7. Osoba, która opłaciła stanowisko, ale nie może przyjechać w wyznaczonym 

terminie, może podać osobę, która wykorzysta rezerwacje, po wcześniejszym 

mailto:biuro@ekofarmazelechow.pl


poinformowaniu opiekuna łowiska. Rezerwacje są zbywalne. 
 

 

CENNIK ŁOWISKA 

1. Doba na łowisku 100zł 

2. Pakiet tygodniowy 600zł 

3. Rezerwacja na okres minimum 3dni (2 doby) rezerwacje na okres krótszy przyjmowane będą nie 

wcześniej niż na miesiąc przed ich rozpoczęciem. 

4. PAKIET DZIENNY 12H -50ZŁ  

5. OSOBA TOWARZYSZĄCA 20zł  

6. Wypożyczenie maty 10zł 

7. Wypożyczenie podbierak10zł 

 
 

 

 


