irKi]i|, |'|l ih
.

Tł, 1,1 ; ;i

ilż" :ji]l_j

rl
tj

r

i

l

1'|,

i_,

)i.] l,].

FGC

il..|.] ;; { i 1 G
l l

i. ii

*ptyA

0

ii i, iil ll ll

ĘJ
it.;le 0
]

i]*{:)ili ?]ż|l,łi,',:, * i5:l) 337*809
['i|]i_]i,, l ;i,,j,j

;:,,1',

"

:,,]

i

\7i':-'}

|i,i2-3łB

ffax*e§y xd*stępn§*n** łm$xł*,*e t#§*§ji* bazy Węgłe -Zu$qg:węp

w ż*g1 f$Ku
1. }Vędk*wani* z łedzi na .]. tr*zn* *dbyw;* xię wyłacznie z jednej z trzynastu ł*#xi
bęt3ących własrłoseią*kręgu PZW w Elhiągl;, stłx*j*nującyeh eła bazie Węgle-Zukowł:,
w terł"ł:it"lie ci* '§ wrz*snia k*zrlegc roitli t*; ł;ętr;i p*łrłccnej jeziora oraz rozi*l,vłs$ąach w
§tern}qcwie i cel 1§ listopada rł:wniez w *zęsł:i p*łuł.}xi*wej {patrz mapka jeziora).
2, Wędkowac ffi§§ą;
człq:nkowie P*lski*gc Zl,riązkt"l Wędkar*ki*gc p**iaclający opłaeoną na dany rak skłarlke
okręgł:wą elb§ąską na wody nixinn* lub gol*ki*;

wędkarze erzeszeni w innych oki,ęgach *raa lvętlkarz* zrzs§zeni w innyeh cnganiza*jał:h
wędkarskich, j*k rcwnicz rłiezrzeszeni, ij* *pć*ceniu zezwolenia okresł::weE* iLll:
rsczn*go na połow ryb na wodach Oi}ZW §lb}ąE, według tabeli załNieszczo*e.! *a str*nie
interłretow *i a?ZV',l Elbląg.

3. *piala ż§ wypozyczęnle łodzi do wst]kOwolriiJ llć} j Druzno (dziennai w okiesie *d
3* gru*in§a {włą*xł:§*i *płatx wyl"tł:s§ 70,S0 zł {słown§g *łgderndxie*§ąt
xł*tych §§l{§§ brrxtt*" *płata xawier"* p*eiat*F; VAT w wysokosci 23 % j*j wart*sr:i. W
r*n,ła*h spłaty węd}tująeemu bęt}zie ilduslępłli,-lrła łodz z wiasłami będąca l*rłasł:*scią
OPZ\łll w Hlblągu oraz środkihezpie*zeńsiwa {k*mizeiki ratunkowe}.
4, *płatę ze wypozyczenie łodzi do wędk*wania na j, Druzncl (dzienną) wnosi się
p{iprz*z system nezenvacj i *tł-li n* www, lr:d kiłi rL*anł:. p[
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f]lętlkuścpor-uszar;ta sie wszelkicil Jtsijlti.§Tęr, *a szlaku zeglownyrłl zb;orl,iKa rtie
przekraczac 15kmlh. Jednocześnie u,,t:*§l* sie maksymalną rn*e slas*ivanych

lTł§z{3

silnihów clo 5kitł

§. Węetkująeych na jeziorze Druzn* i jeg* l*;l*wiskach nbowiązuj* eałk*wity zakaz
,,,",""",*-*";^
HtJiu5idl lld się łodziami wy;:lcsazcnyml w si]r;iki *p*§in*we. Zasada la nie cbawiązu.!e na
*^ *'owłlym
Knn*łr: H§btąski*g* {p*ilr mopk* jezirrra}" Kaxeloraxcw* wł*zenie
sjiHńu ZsUl
silłłi}c* spalinoweEcl łJ* ł*tizi mus! ł}yc w*z*srlie] rgłoszone d* gospod*rz* *azy
ocipi:wiedzialnego za wypozycz*nie ł*tlzi l tit{ł,l*t*wane Łi/ specjalnyrx rejestree z
nuiłeru łoelzi, na kt*r*j taki siinik Ł:lędzie uzyw§ny.
7, Z*brania §tę wno§zenia na łer*n bazy *raz *# ł*ł};iewgzelkieh napojow *lkahe iowyeh

okr"**len[em ł:iaty l

i i*nych §ł"*ellcow * dzłałałłittcdul"zają*ylx.

S, Kazde koł* v,, CIkręgu elł:ląskim PZW tu* klt":b pł"xy Okręgtl PZW w ĘtbtąEtl ffis prawo
do orEanizacji jednega spotkani* nx j*zi*rxe i}ruzn* w okresle oel twrz*śniadel 31
grxcirł!* przy *ałkowitym re*pektnw*ł:ir""l łvszystkich zasad, ktor* obowiązują osoby
węefkują*e inelywid*aln ie z ł*dzi,
§, R*xerrruaeja terminu spotltania org*nizr:wian*§o pyzez kelło lub klub z Okręgu
§lbiąskieg* f}loze mieó łnie.}sce od *n§* '§ r§};*§,#§ k*żdego ncl$c* ka§*nderzow*go.
Rezenvacje indywidrł*lne rozpo*zyrłają §ię z *niem f sie rpnia każel*g*:l c-oku
kal*ł:Sarz*w§§§.
1*. }3rzy niesprzyjających wmru*kach p*goł::i*wych iui: braku wym§ganych d*kr-lnne*tnw
*itr**l*rłyeh r* pkt. § Regul*mirłu r*acrłvel*ji. g*xpoe*arz bazy illoz§ *dmowie wydania
łCItjzl. Tyik* w przypadku ni*sprzylają*ych warr;nk*it, pclgodowyeh, wypozycz*ją*y ł*dz,
*trzyma zwr*t zapłae*nej opł*ty na z**ałja*ł:l-r określonych w pkt 4 R*EuianrinL;
Zwr*t*w.

,,.W

11. Ostateczny termin zgłaszania zwrotów ustala się na 10 stycznia 2a22 roku. Po tym
terminie opłaty za wypożyczenie łodzi nie będą uwzględniane i płatnościnie będą
Zwracane.
12, Zabrania się przetrzymywania źywych ryb drapieznych przez osoby wędkujące.
13. Dodatkowe wymagania ochronne ryb:

Szczupak - zakaz zabierania złowionych ryb

Okoń - zakaz zabierania złowionych ryb
Sandacz

-

zakaz zabierania złowionych ryb

Dobowy limit do zabrania z łowiska

Węgorz

- 2 szt.

Obowiązuje zakaz używania jako zywca karasia srebrzystego (japonki).
1Ą. Każdy schodzący złodzi ma obowiązek posprzątania łodzi.

15. Wędkowanie moze odbywac się od 1 godziny po wschodzie słońca i do godziny
przed jego zachodem.
16. Wędkujący ponosi odpowiedzialnośc za wyrządzoną szkodę w użyczonym sprzęcie
(łódź, wiośła,k'amizelki ratunkowe). Przed wypłynięciem korzystający 7e sprzętu
sprawdza go w obecności gospodarzabazy.

17. Gospodarz bazy nie odpowiada

łodkach i na terenie bazy.

za

przedmioty, które zostały pozostawione w

1B. Wędkujący wykupujący opłatę za wypożyczenie łodzi na j, Druzno zobowiązani są do

-

potwierdzając ten fakt swoim podpisem na liścieu
Gospodarza bazy. Osoby łamiące przedstawione zasady zostaną pozbawione
mozliwosci wędkowania z łodzi na j. Drużno w dwoch kolejnych sezonach,
przestrzegania powyższych zasad

19. Za nie stosowanie się do warunkow zezwolenia na połow ryb obowiązują sankcje
wynikające z zapisów Ustawy o rybactwie środlądowym z 18.04.1985r, z późniejszymi
zmiarłami,'

20. Na obszarze całego Jezior* Drużno obowiązuje zakaz połowu ryb metodą
trollingu .
Zapisy regulaminu obowiązują do odwołania iwchodząw życie z dniem 21.a8.ZaTr.
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