Załącznik nr 1
do Regulaminu Wędkowania nad Zalewem Karaś
w Lubsku przy ul. Słowackiego 30

Wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli osób wędkujących nad zalewem ,,Karaś”
w Lubsku przy ul słowackiego 30
L.P

Imię i nazwisko

1

Andrzej Opala

Pracownik OSiR

Pracownik zaplecza sportowego/konserwator

2

Tadeusz Czyżniewski

Pracownik OSiR

Konserwator- gospodarz

3

Arkadiusz Adam Jasiuk

Członek koła wędkarskiego nr 3 w Lubsku

Funkcja

Załącznik nr 2
do Regulaminu Wędkowania nad Zalewem Karaś
w Lubsku przy ul. Słowackiego 30

OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W LUBSKU

ZEZWOLENIE NR …..
NA AMATORSKI POŁÓW RYB
W ZALEWIE „KARAŚ W LUBSKU

Pan/Pani ……………………………..….................
zam. …………………………………………………..
……………………………….………………………..
posiadający kartę wędkarską
nr ………………………….………………………...
jest upoważniony do amatorskiego połowu ryb
w zalewie „Karaś” w Lubsku przy ul Słowackiego 30
dwoma (jedną) wędkami z brzegu zgodnie
z Regulaminem Polskiego Związku Wędkarskiego
Regulaminu wędkowania Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Lubsku
w sezonie ……………………………...………………
ZEZWOLENIE WAŻNE JEST
ŁĄCZNIE Z KARTĄ WĘDKARSKĄ
Lubsko, dnia …………………...…………

UWAGI:

1.

2.

3.

Nieprzestrzeganie obowiązujących na tym
akwenie
regulaminów
spowoduje
unieważnienie
zezwolenia
bez
odszkodowania.
Zastrzega się, że w okresie przyduchy lub
choroby ryb i na czas wykonania
niezbędnych
zabiegów
wpłata
za
zezwolenie nie będzie zwracana lub
rekompensowana.
Na czas organizowanych zawodów
wędkarskich lub imprez sportowych na
zalewie ,,Karas” posiadacz zezwolenia jest
zobowiązany
udostępnić
niezbędne
stanowisko lub akwen wodny.

DYREKCJA OSiR

Załącznik nr 3
do Regulaminu Wędkowania nad Zalewem
,,Karaś” w Lubsku przy ul. Słowackiego 30

Wzór upoważnienia do kontroli wędkujących nad zalewem ,,Karaś” w Lubsku

Upoważnienie Nr …/2015 r.
do kontroli wędkujących nad zalewem ,,Karaś” w Lubsku
Upoważniam pana ……………………………………………………………
legitymującego się dowodem osobistym: seria ………… nr ………………. wystawionym przez Burmistrza Lubska
do

do kontroli wędkujących nad zalewem Karaś w Lubsku.
* Wędkujący zobowiązani są do okazania karty wędkarskiej oraz aktualnego zezwolenia na sportowy połów ryb
w zalewie Karaś w Lubsku wydanym przez OSiR

Termin upływu ważności upoważnienia: 31.12.2015
……………………..
Pieczątka OSiR

……………………..
Pieczątka Dyrektora OSiR

