
Dodatkowy Regulamin na łowisku Zalew Na Piaskach (Kryspinów)
oraz Budzyń
I. Zalew Na Piaskach- Obszar podlegający pod Spółkę „LIKOM”
1. LIKOM w ramach niniejszej Umowy -jedynie dla członków Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego (zwanych dalej Wędkarzami), posiadających ważną Licencję na Połów Ryb, celem
wędkowania w Akwenie, na terenie i na obszarach (miejscach) przyległych do Akwenu,
zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy przez cały okres trwania
Umowy, zapewnia:
a. bezpłatny wstęp na teren dla Wędkarzy, legitymujących się Kartą Wędkarską, legitymacją i
aktualnym zezwoleniem na wody pełne Okręgu PZW Kraków
b. bezpłatny wstęp na Teren dla dziecka Wędkarza do lat 15-stu (dziecko powyżej 6-tego
roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej)w towarzystwie Wędkarza;
c. możliwość zakupu ulgowego karnetu wstępu na Teren dla jednego członka rodziny
Wędkarza, który uiścił opłatę na wody pełne Okręgu PZW Kraków, w towarzystwie Wędkarza;
d. bezpłatne korzystanie przez Wędkarza oraz osoby, wyszczególnione w punkcie c powyżej,
z miejsc oznaczonych jako postojowe na Terenie w godzinach nocnych, tj. od 22:00 do 8:00;
2. Wejście na Teren w godzinach nocnych następować będzie w miejscach wskazanych tj.
przez bramę główną, zaznaczoną na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy (dalej Brama
Główna).
3. Opuszczenie Terenu w godzinach nocnych jest możliwe wyłącznie Bramą Główną w
obecności pracownika ochrony.
4. W okresie sezonu letniego od 15.06 – 31.08 wędkarze posiadający aktualne zezwolenie nie są
zwolnieni z opłaty parkingowej na terenach zarządzających przez Spółkę Likom
5. Na teren zbiornika może wchodzić wyłącznie jedna osoba która nabyła zezwolenie na dany
rok kalendarzowy.
6. Na części zbiornika zarządzającej przez Spółkę Likom może być czasowe ograniczenie
wędkowania na odcinku wg załączonej mapy.
7.Należy przestrzegać regulaminu zbiornika wg załącznika

4. LIKOM informuje, iż na Terenie zabrania się m.in.:
a. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub bycie pod wpływem
innego środka odurzającego;
b. wnoszenia napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;
c. spożywania i sprzedaży alkoholu poza punktami i ogródkami gastronomicznymi;
d. wprowadzania psów, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym;
e. grillowania i palenia ognisk;
f. poruszania się jakimikolwiek pojazdami (w tym samochody, quady, rowery);
g. wnoszenia opakowań szklanych, narzędzi oraz materiałów niebezpiecznych;
h. dewastacji i kradzieży;
i. głośnego zachowania;
j. rozbijania namiotów;
k. pozostawiania śmieci i nieczystości poza miejscami wyznaczonymi do ich składowania.


