Koi 2 bojlis horgásztó horgászrend
Horgászidő: 00:00-24:00

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
szabályokkal!
Halkiemelő matrac, nagyméretű merítő, sebfertőtlenítő használata kötelező!
Csónakkal való etetés, behordás, fárasztás engedélyezett. A csónakkal a
szemközti oldalon tartózkodni és kikötni TILOS!
Bóják elhelyezése engedélyezett, de távozáskor azokat össze kell szedni.
Elektromos motor használata engedélyezett.
Csónakot minden horgász csak saját felelősségére használhat. Esetleges
balesetért felelősséget nem vállalunk.
Kérjük, hogy a tó teljes területén ügyeljen a tisztaságra, ne szemeteljen!
A gépjárműveket kérjük a kijelölt parkolóban szabályszerűen elhelyezni.
A csónakban ittas személy nem tartózkodhat!
A kifogott halat a lehető legrövidebb idő belül vissza kell juttatni a vízbe!
Az éjszaka kifogott halat a reggeli fotózásig szákban tárolják azzal a kikötéssel,
hogy egy pontyzsákban egy hal tartható.
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. 20cm) engedélyezett!
Nyári időszakban kérjük a felmelegedett pontymatracot hűteni.
A vízbe szórandó etetőanyagot a saját, a horgásztársaik, valamint a vízminőség
megőrzésének érdekében korlátozzák a lehető legkevesebb mennyiségre.
Állásonként 6 bottal lehet horgászni, botonként 1 horoggal.
A tavon 11 horgászhely vehető igénybe. Egy horgászhelyen Max. 3fő
horgászhat, előzetes bejelentkezés alapján.
A horgászállásokat érkezés napján 13:00 órától lehet elfoglalni és a távozás
napján 12:00 óráig kell elhagyni.
A horgász csak a kijelölt horgászálláson tartózkodhat.
A tóban való fürdés TILOS!

A tó vízmélysége, a változatos tómeder, valamint a sikeres horgászat érdekében
a saját radar használata engedélyezett és ajánlott!
Kizárólag olyan végszerelék használható, amelyet a hal egy esetleges szakítás
után könnyen elhagyhat.
Akkumulátor töltés igényelhető.
Napnyugtától-napkeltéig a horgász helyet megvilágítani kötelező.
A csónakot csak 18év feletti személy használhatja.
A tó területére kutyát vagy egyéb állatot bevinni TILOS!
A horgászhelyet távozáskor mindenki köteles tisztán hagyni.
A tó területén elhelyezett tárgyakért
tógazda felelősséget nem vállal.

(autó-horgászfelszerelés
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A horgász az általa okozott kárt köteles megfizetni.
A horgász felelősséggel tartozik vendégeiért és azok tetteiért. A közvetlen
hozzátartozó (feleség, gyerek) díjtalanul tartózkodhat a tó területén.
Tavunkat nem kempingként üzemeltetjük ezért a látogatóknak 500 Ft
vendégjegyet kell fizetniük.
A horgászrend megsértése a tóról való kizárást és esetleges rendőrségi
feljelentést von maga után.
A horgászrend el nem olvasása nem mentesít annak betartásától.

