Rybník
Horná
Mariková
Prevádzkový poriadok
1.

Loviť ryby a manipulovať s rybárskym náradím
je oprávnený len držiteľ platnej povolenky
zakúpenej u správcu areálu.

2.

Loviť ryby možno na dva prúty opatrené jedným
návezcom. Je prísne zakázané používať háčiky
s protihrotmi. Pokiaľ rybár loví na položenú, je
zakázané používať prívlač.

Ostatné prevádzkové
podmienky
1. Motorové vozidlo si musí
návštevník odstaviť
na vyhradené parkovisko.

2.

Zakladať oheň je povolené
len na vyhradenom mieste.

3.

Loviaci v prípade podozrenia
z neoprávneného privlastnenia
si ryby, súhlasí s kontrolou
priestoru vozidla.

4.

Je prísne zakázané
poškodzovať porasty,
altánky, lavice, stoly a rušiť
nadmerným hlukom loviacich.
Kúpanie sa a člnkovanie
je zakázané!

3.

Denný limit použitého kŕmenia je max. 1 kg. Krmná
zmes a použité nástrahy musia byť nezávadné.

4.

Lov na prívlač a muškárenie je povolené len
s použitím jednoháčikov, bez protihrotov.

5.

5.

Každý loviaci je povinný používať podberák,
peán (uvoľňovač háčikov) a podložný matrac.
V prípade, že uvedené pomôcky nemá so sebou,
rybolov nie je možný.

Čas rybolovu

6.

7.

V prípade, že si rybár rybu neprivlastní,
vráti ju späť do vody čo najšetrnejším spôsobom.
Pokiaľ je ryba poškodená, rybár odovzdá rybu
správcovi rybníka. Vstup loviacich detí do 15 rokov
je možný iba v sprievode dospelej osoby (rybára),
ktorá v plnom rozsahu za nich zodpovedá.
Každý návštevník jedná na svoje riziko
a zodpovednosť. Spoločnosť Renntax a.s.
nezodpovedá za škody na majetku a zdraví, ktoré
vzniknú návštevníkovi na území rybárskeho revíru.

1. 4. – 31. 8.

v čase od 7:00 – 21:00 hod.

1. 9. – 30. 11.

v čase od 8:00 - 17:00 hod.
Pred návštevou rybníka sa
doporučuje zatelefonovať
správcovi rybníka a nahlásiť
návštevu.

Privlastnenie úlovku
a mierka rýb

8.

Pri odchode z revíru je návštevník povinný ohlásiť
ukončenie rybolovu správcovi a v kancelárii
odovzdať rybársky lístok.

Kapor — 45 – 70 cm

9.

Pri nedodržaní pravidiel rybolovu môže byť loviaci
vyhostený a musí spôsobené škody uhradiť.
V prípade krádeže bude na loviaceho podané
trestné oznámenie.

– chyť a pusť
Amur – chyť a pusť
Pstruh dúhový – možnosť
privlastnenia si – 1kg / 5,50 €

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny

tohto prevádzkového poriadku počas sezóny
a návštevník je povinný registrovať a rešpektovať
tieto zmeny.

– možnosť privlastnenia si
– 1 kg / 4,50 €

Kapor — nad 70 cm

Povolenka na rybolov
10 € na 1 deň

