Drogi wędkarzu,
Aby łowić w tym zbiorniku wodnym musisz być członkiem Stowarzyszenia Wędkarskiego Waddinxveen
(skrót nazwy: HSVW).
Żeby móc łowić w tym zbiorniku wodnym musisz być w posiadaniu:
1. karty wędkarskiej Sportvisserij Nederland (Holenderskie Wedkarstwo Sportowe) (mała
plastikowa karta) oraz;
2. żółtej książeczki zezwoleniowej HSVW.
Jeśli chcesz łowić ryby w nocy to musisz być w posiadaniu pozwolenia na nocne połowy wydanego
przez HSVW. Chcemy nadmienić, że to nocne zezwolenie połowowe nie jest zgodą Sportvisserij
Nederland. Jeśli nie posiadasz pozwolenia na nocne połowy, możesz łowić ryby na 1 godzinę przed i
2 godziny po zachodzie słońca.
Na naszej stronie internetowej znajdziesz wszystkie informacje, które musisz znać dotyczące
wszystkich obowiązujących zasad: https://www.hsvwaddinxveen.com/
Jednym z warunków połowów w tym zbiorniku wodnym jest to, że przeczytałeś i znasz te zasady.
Stowarzyszenie HSVW wprowadzilo ścisłe kontrole sprawdzające przestrzeganie tych przepisów. W
tym celu HSVW ma własnych inspektorów i ściśle współpracuje z policją i gminą.
Poniżej znajdzisz kilka ważnych zasad, których musisz przestrzegać:
1. Wszystkie ryby muszą żywe zostać wpuszczone z powrotem do tej samej wody.
2. Spożywanie złowionych ryb jest surowo zabronione!!
3. Można poławiać maksymalnie przy użyciu 2 wędzisk/wędek.
4. Połowy szczupaka, sandacza i okonia są zabronione od 1 marca do ostatniej soboty maja.
5. Połowy z użyciem żywej przynęty są zabronione.
6. Jeśli łowisz karpie lub ryby drapieżne, obowiązkowa jest mata do odpinania haczyków.
7. Zabronione jest zakłócanie ciszy, porządku i spokoju publicznego, używanie radia i
generowanie hałasu.
8. Spożywanie alkoholu podczas połowu jest surowo zabronione!!
9. Szanuj środowisko i przyrodę.
10. Dozwolone jest używanie wyłącznie namiotów jednoosobowych, których drzwi muszą być
zawsze otwarte.
11. Zabronione jest używanie podłogi w namiocie (namiot rozbity musi być na gołej ziemi).
Za złamanie powyższych zasad dostaniesz ostrzeżenie. Jeśli otrzymasz drugie ostrzeżenie, stracisz
licencję na 2 lata!
W przypadku poważnych naruszeń regulaminu, pozwolenie na połów zostanie natychmiast
skonfiskowane i możesz otrzymać grzywnę pienieżną. Przykładem poważnych naruszeń jest zabieranie
i/lub zabijanie ryb.
Życzymy wielu sukcesów w łowieniu ryb i dużo radości z łowienia ryb. Dziękujemy za przestrzeganie
regulaminu.
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