
 REGULAMIN ŁOWISKA „ BACHURY”

1. Łowisko jest dostępne do łowienia codziennie w godz. 8.00-20.00, w 

niedzielę od 5.00-18.00 (w poniedziałek nieczynne).

2. Wę dkowanie odbywa się  z pomostów. Ryby złowione nie mogą
być wpuszczane z powrotem do wody.

3. Do wę dkowania upoważ nione są  osoby, które uzyskały zgodę  gos-

podarza łowiska po wniesieniu stosownej opłaty (młodzież  do lat 16 

pod opieką dorosłych)

4. Wnoszą c opłatę  wędkarz pozostawia w biurze gospodarstwa łowiska 

dowód tożsamości i pobiera sprzęt pomocniczy do łowienia.

5. Na łowisku mogą  przebywać  osoby towarzyszą ce – bez prawa połowu 

za stosowną opłatą.
6. Łowią cy nie może pozostawić wędek w łowisku bez dozoru.

7. Po zakoń czeniu łowienia wę dkarz rozlicza się  z gospodarzem łowiska 

z pobranego sprzętu i należności za złowioną rybę.
8. Wę dkują cy i osoby towarzyszą ce proszone są  o zachowanie ciszy i 

spokoju umożliwiając miły wypoczynek innym przebywającym na łowisku.

9. Istnieje możliwość wynajmu łowiska w celu organizacji zamkniętych konkursów 

wędkarskich (uzgodnienie w Biurze Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku).

10. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do kontroli wędkujących w zakresie 

przestrzegania regulaminu i stosownie do sytuacji zastosować  odpowiednie 

sankcje do cofnięcia zgody na pobyt na łowisku.

11. Połów ryb odbywa się przy stosowaniu maksymalnie 2 wędek.

 Wstęp na łowisko dla członków białostockiego okręgu PZW i członków okręgów 

należących do „Ściany wschodniej” wynosi 10,00 złotych, dla wędkarzy  z innych okręgów 

zrzeszonych w PZW – 15,00 złotych, natomiast dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW 

- 20,00 złotych. W opłacie tej wliczony jest 1 kilogram ryby drobnej, którą wędkarz może 

zabrać ze sobą do domu. Za pozostałe ryby płaci według ceny obowiązującej (cennik łow-

iska). Wstęp dla osób towarzyszących wędkarzom bez prawa połowu wynosi 2,00 złote.

 Poza tym w zbiorniku znajdują  się  ryby specjalnie oznakowane. Złowienie 

takiej ryby jest nagradzane, m. in. złoty znaczek – 500 zł, srebrny znaczek – 300 zł, 

brązowy znaczek – 100 zł.
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