KOI 1-es sporthorgásztó horgászrend 2022.
Nappali horgászidő: 6:00-17:00 ( április-október)
7:00-16:00 (november-április)

A KOI 1-es tavat kizárólag sporthorgászok vehetik igénybe!

Nappali sporthorgász jegy 6:00 - 17:00 (1 bot): 2.500 Ft
Nappali sporthorgász jegy 6:00 - 17:00 (2 bot): 3.000 F
24 órás sporthorgász jegy (2 bot): 7.000Ft
Éjszakai horgászat kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban
lehetséges 16:30-tól másnap 17:00 óráig.
6 férőhelyes ház bérlés 10.000 forint/24 óra (klíma, hűtő, mikró)
3 férőhelyes ház bérlés 6.000 forint/24 óra ( klíma, hűtő, mikró)
Lakókocsi bérlés 3000 forint/24 óra
A tó jobb oldali állásain elektromosáram használatára van lehetőség, amely
díjköteles.

Általános információk:
Horgásztavunkból a kifogott hal nem vihető el még térítés ellenében sem ezért a tó területére
haltartó bevitele TILOS!
Fonott dobóelőke használata tilos, csak horogelőkének engedélyezett.
A hallopás vagy annak kísérlete, továbbá rongálás a környezet károsítása rendőrségi
feljelentést von maga után!
A napijegy megvásárlásával a horgász és kísérői horgászrendet tudomásul veszik és magukra
kötelezőnek tekintik.
A 2014-es halászati törvény betartása kötelező !!
A horgásztavon bármilyen horgászkézség engedélyezett (bojlis,féder,rakós).

Zig-rig horgászmódszer használata tilos. Maximum előkehossz 50 cm.
Horgászni csak állami jeggyel és napijegy megváltásával lehetséges!
Halkiemelő matrac, nagyméretű merítő, sebfertőtlenítő használata kötelező!
A horgászállás autóval megközelíthető, azonban a tó területén a horgászat végéig tilos a tavon
közlekedni vele. Amennyiben a tó területét időközben is szeretnétek elhagyni ( például bolt,
kirándulás, pizza, stb.) az autót a halőrháznál található parkolóban szíveskedjetek elhelyezni.
A vendégek kötelesek az autót a parkolóban hagyni.
Távozáskor a horgász és kísérői csomagjait felszereléseit felszólítás nélkül ellenőrzésre be kell
mutatni.
A horgászállást éjszakai horgászat esetén jól látható módon ki kell világítani.
Etetőhajó használata engedélyezett.
Kérjük, hogy a tó teljes területén ügyeljen a tisztaságra, ne szemeteljen! Minden
horgászálláshoz biztosítunk szelektív hulladékgyűjtőt is.
A kifogott halat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell juttatni a vízbe!
Fotózás során ügyelni kell arra, hogy a hal ne sérüljön, a horgász térdeljen, vagy a vízben
álljon!
Nyári időszakban kérjük a felmelegedett pontybölcsőt hűteni.
A tóban fürdeni tilos!
Háziállat a tó területére nem hozható!
Az autók és a saját felszerelések iránt felelősséget nem vállalunk.
A hal megsértése azonnali szankciókat von maga után. Bármilyen szabálysértés észlelése
esetén a horgász haladéktalanul köteles a halőrt értesíteni.
Etetni kizárólag főtt magvakkal, bojlival és pellettel lehet. Etetési limit nincs. Kutyatáp,
macskatáp használata tilos!
Jó szórakozást kívánunk!
Kota Béla tógazda

