Koi 2 bojlis horgásztó horgászrend 2022.
Horgászidő: 00:00-24:00
Foglalás minimum 72 óra, amely 2 turnusban lehetséges :
vasárnaptól szerdáig vagy szerdától vasárnapig
Árak:
Házas állás (1,2,3,5,7,9,11) 20.000 forint/24 óra, amely tartalmazza
a 6 botos horgászatot és a ház használatát
Sátras állás (4,6,8,10) 15.000 forint/24 óra, amely tartalmazza a 6
botos horgászatot
Lakókocsi bérlés 4000 forint/24 óra
Csónak bérlés 2500 forint/24 óra
A ház, a csónak és a lakókocsi bérlése esetén kaució fizetendő ( ház
5000 forint, csónak 3000 forint, lakókocsi 3000 forint)
Zuhanyzásra a központi épületben van lehetőség mindennap 18:00
óráig 500 forint/fő áron.
Áramhasználatra minden álláson van lehetőség, amely díjköteles.
A horgász az érkezés napján 10:00 órától tud bejelentkezni és a
távozás napján 11:00 óráig kell elhagyni az állást. Kijelentkezéskor a
horgász köteles értesíteni a halőrt, aki ellenőrzi a ház, a csónak
tisztaságát. Amennyiben rendeltetésszerűen használták, az előre
befizetett kaució visszajár.
A bojlis horgász a „Fogd meg és kíméletesen engedd vissza” elvet vallja és
gyakorolja, így valamennyi halat köteles visszaengedni.
A horgászat megkezdése előtt a horgásznak rendelkeznie kell érvényes állami és
területi horgászjeggyel, valamint tájékozódnia kell a területre vonatkozó
speciális szabályokról!

Nagyméretű merítő használata kötelező!
A főzsinór minimális átmérője 0,28 mm, leadcore használata engedélyezett,
botonként minimum 15 m kagylóálló zsinór használata kötelező, amelynek
átmérője 0,40 mm. Kizárólag ’elhagyós’ végszerelék használható, forgókapocs
illetve nagyméretű csomó az ólom felett nem használható.
2022-től a KOI 2 tavunkon csak a KORDA propolisz Carp Treatment
sebfertőtlenítő használata engedélyezett, amely a helyszínen is megvásárolható.
A halakat a kifogás után kötelező a KORDA szájfertőtlenítővel lekezelni, melyet
szigorúan ellenőriznek a halőreink.
Csónakkal való etetés, behordás, fárasztás engedélyezett.
A csónakkal a szemközti oldalon tartózkodni és kikötni TILOS!
Csak dőlőbója használata engedélyezett, de távozáskor azokat össze kell szedni.
Elektromos motor használata engedélyezett.
Csónakot minden horgász csak saját felelősségére használhat, az országos és
Uniós vízi közlekedési szabályokat betartva. A csónakot 18 év alatti személy nem
használhatja. Mentőmellényt igény szerint biztosítunk.
Esetleges balesetért felelősséget nem vállalunk.
Kérjük, hogy a tó teljes területén ügyeljen a tisztaságra, ne szemeteljen! Minden
horgászálláshoz biztosítunk szelektív hulladékgyűjtőt is.
A gépjárműveket kérjük szabályszerűen elhelyezni az állások közelében és a
területet autóval csak a halőr engedélyével lehet elhagyni. A vendégek kötelesek
az autót kapun kívül hagyni. A vendégek látogatási ideje: főszezonban( májusszeptember) 8:00-19:00, szezonon kívül 8:00-17:00.
A csónakban ittas személy nem tartózkodhat!
A kifogott halat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell juttatni a vízbe! Az
éjszaka kifogott halat a reggeli fotózásig úszómérlegelőben tárolják.
Fotózás során ügyelni kell arra, hogy a hal ne sérüljön, a horgász térdeljen, vagy
a vízben álljon! Ne feledkezzenek meg arról, hogy a megpihent hal nagyobb
erővel bír, könnyen elejthető!
Fonott zsinór használata csak a horogelőkénél (Max. 50cm) engedélyezett!

Etetni kizárólag főtt magvakkal, bojlival és pellettel lehet. Etetési limit nincs.
Kutyatáp, macskatáp használata tilos!
Nyári időszakban kérjük a felmelegedett pontymatracot hűteni.
Állásonként 6 bottal lehet horgászni, botonként 1 horoggal.
A tavon 11 horgászhely vehető igénybe. Egy horgászhelyen Max. 3fő horgászhat,
előzetes bejelentkezés alapján.
A tóban fürdeni TILOS!
A horgász a horgászállást éjszaka köteles kivilágítani.
A horgász csak a kijelölt horgászálláson tartózkodhat, a horgászkészséget
felügyelet nélkül nem hagyhatja.
Háziállat a tó területére saját felelősségre hozható, de kérjük, hogy a többi
horgászt ne zavarja.
Az autók és a saját felszerelések iránt felelősséget nem vállalunk.
A horgász az általa okozott kárt köteles megtéríteni.
Minden 17 kg feletti hal kifogásáról értesíteni kell a halőrt, mert a halakat
chippeljük és ellenőrizni kell.
A horgász köteles a halőr számára a felszerelések és eszközök ellenőrzését
biztosítani.
A hal megsértése azonnali szankciókat von maga után. Bármilyen szabálysértés
észlelése esetén a horgász haladéktalanul köteles a halőrt értesíteni.
A hallopás vagy annak kísérlete, továbbá rongálás, a környezet károsítása
rendőrségi feljelentést von maga után.
Kérjük vendégeinket ügyeljenek a környezet tisztaságára és a horgász helyet
olyan állapotban átadni, ahogy átvette.
Jó szórakozást kívánunk!
Kota Béla tógazda

