
Regulamin łowiska w Hotelu Nosselia

1. Łowisko  jest  własnością  Hotelu  Nosselia,  który  zastrzega  sobie  możliwość  organizowania
hucznych imprez.

2. Staw udostępniany jest całorocznie, 24 h na dobę.
3. Połowy na łowisku mogą odbywać się wyłącznie na zasadzie „catch and relase” czyli „złów i

wypuść”.
4. Na terenie  łowiska obowiązuje  kategoryczny  zakaz  zabijania  i  zabierania  złowionej  ryby  bez

względu na gatunek i wymiar. Za złamanie zakazu grozi kara finansowa w wysokości 50 zł za
każdy kilogram ryby, a także natychmiastowe usunięcie łowiącego z zajmowanego stanowiska
oraz zakaz korzystania z łowiska w  przyszłości.

5. Przed  przybyciem  na   łowisko   wskazana  jest  wcześniejsza  telefoniczna  bądź  mailowa
rezerwacja. Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk osoby bez wcześniejszej rezerwacji  i
wniesionej zaliczki  mogą zostać niedopuszczone do połowów.

6. Hotel  zastrzega  sobie  prawo  do  zorganizowania  w  każdym  momencie  na  terenie  łowiska
aktywności dla uczestników imprez zorganizowanych. 

7. Osoba łowiąca, która pomimo poinformowania jej o organizacji wydarzenia na terenie łowiska,
zdecyduje  się  na  kontynuowanie  łowienia  w  danym  dniu  nie  może  utrudniać  organizacji
wydarzenia.  

8. Przed skorzystaniem z łowiska na terenie Hotelu Nosselia należy udać się do recepcji, w celu
dokonania końcowej opłaty.

9. Jednorazowo z jednego stanowiska mogą korzystać maksymalnie dwie osoby łowiące.
10. Na jednym stanowisku maksymalnie mogą być 3 wędki. 
11. Na  łowisku  obowiązuje  kategoryczny  zakaz  przetrzymania  złowionych  ryb  w  workach

karpiowych. Ryby po zważeniu i sfotografowaniu należy wypuścić bezpośrednio do wody.
12. Pobyt na łowisku każdej osoby towarzyszącej (niełowiącej) to koszt 25 zł/doba.
13. Pobyt na łowisku psa to koszt 12 zł/doba.
14. Po zakończeniu połowów obowiązkowe jest pozostawienie stanowiska w należytym porządku,

nie wolno wyrzucać śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia w obrębie łowiska. Każdy
wędkujący na wyraźną prośbę otrzyma worek na śmieci.

15. Na terenie zbiornika nie wolno zrywać roślin.
16. Na  terenie  łowiska  możliwe  jest  rozpalenie  grilla  z  zachowaniem  zasad  porządku  i

bezpieczeństwa.
17. Na  terenie  stanowiska  należy  zachować  ciszę  –  zakaz  głośnego  korzystania  z  odbiorników

radiowych i telewizyjnych.
18. Hotel Nosselia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie łowiska.
19. W przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu, a w szczególności: zaśmiecanie i dewastowanie

otoczenia, głośne i niekulturalne zachowanie oraz przeszkadzanie osobom współkorzystającym
ze zbiornika, Hotel Nosselia zastrzega sobie możliwość natychmiastowego usunięcia łowiącego z
zajmowanego stanowiska.

20. Samochody należy pozostawić na parkingu przed budynkami hotelowymi.
21. Wjazd  samochodem  na  teren  łowiska  jest  możliwy  tylko  w  celu  rozładunku  lub  załadunku

sprzętu. Maksymalny czas przeznaczony na powyższe czynności nie może przekraczać 30 minut.
22. Obowiązuje kategoryczny zakaz wjazdu samochodów na drogę pożarową.
23. Na terenie całego łowiska obowiązuje zakaz kąpieli.
24. Za korzystanie z łowiska obowiązuje cennik wg. załącznika.
25. Zagadnienia  nieokreślone  niniejszym  regulaminem  należy  konsultować  bezpośrednio  z

pracownikiem Hotelu Nosselia.
26. Wstęp i połów na zamarzniętym łowisku jest możliwy wyłącznie na własną odpowiedzialność i po

podpisaniu stosownego oświadczenia dostępnego w Recepcji.



27. Za nieprzestrzeganie zasad zawartych w regulaminie Hotel może naliczyć karę w wysokości 200
zł, za każde przewinienie. 

28. Wejście i korzystanie z łowiska jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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