Regulamin łowiska Feederowego Edwards Lake
1. Połowy na łowisku Edwards Lake mogą odbywać się wyłącznie na zasadzie „złów i wypuść”.
2. W dni powszednie łowisko czynne jest od 6:30 rano do 20:00, a w weekendy od 4:30 rano do 21:00.
3. Prawo do wędkowania mają osoby, które z wyprzedzeniem jednego dnia zarezerwują stanowisko.
4. Połów ryb może być prowadzony tylko na wyznaczonych stanowiskach i w linii prostej do stanowiska.
Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki.
5. Zmianę zarezerwowanego stanowiska można wykonać wyłącznie po uzgodnieniu z obsługą łowiska.
6. Dopuszczone są metody połowu to: gruntowe feeder klasyczny, method feeder, metoda karpiowa oraz
spławikowa przy zastosowaniu oryginalnych haczyków bezzadziorowych.
7. Zabrania się łowienia drapieżników jakąkolwiek metodą.
8. Dopuszczone jest używanie pelletu, kulek proteinowych, zanęt sypkich, ziaren o drobnych frakcjach (rzepik,
konopie), kukurydza z puszki oraz żywe przynęty naturalne, takie jak robaki czerwone, robaki białe, pinka i
ochotka.
9. Zabrania się używania do zanęty ziemi i gliny.
10. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek posiadania rozłożonej maty do odhaczania ryb,
podbieraka. Podbieranie ryb odbywać się może tylko za pomocą podbieraka.
11. Na łowisku każdy wędkarz ma obowiązek posiadania odkażacza do ran ryby i stosowania go do każdej
złowionej ryby. Propolis może być stosowany tylko w okresie letnim.
12. Rybę po odhaczeniu, zważeniu i sfotografowaniu należy natychmiast wypuścić do wody. Dopuszcza się
używanie zawodniczych siatek wędkarskich, nie krótszych niżeli 3,5metra. W innym przypadku zabrania się
przetrzymywania ryb.
13. W okresie letnim wszystkie ryby powyżej 2kg muszą być niezwłocznie wypuszczone z powrotem do wody.
14. Złowione okazy na czas sesji zdjęciowej lub filmowej muszą bezwzględnie być przechowywane w matach i
polewane wodą.
15. Przy zakończeniu pobytu na łowisku, proszę zgłosić ten fakt obsłudze Edwards Lake.
16. Osoba posiadająca zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego regulaminu również
przez osoby przebywające wspólnie na łowisku.
17. Dopuszczone jest stosowanie tylko i wyłączanie żyłki jako linki głównej (plecionka zakazana).
18. Cennik na sezon 2021:
- 2 wędki, 35zł dzień.

