Kastély-park tó
Horgászrend és szabályok
1. Horgászni bojlis módszerrel, 2 bottal, botonként
1 horoggal lehet.
2. Csónak használata engedélyezett, de mindenki
saját felelősségére használhatja!
3. Halradar, etetőhajó, elektromos csónakmotor
használható. Robbanómotoros csónakmotor, és
aggregátor használata tilos!
4. Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen
szabad.
5. A horgászhelyen semmilyen építmény nem
létesíthető, és a horgászhely elhagyása után
semmilyen eszköz ott nem hagyható / tárolható.
6. A növényzet irtása bármilyen formában TILOS.
7. A tó körüli létesítmények rendeltetésszerű
használata, állaguk megóvása, tisztántartása
kötelező.
8. A tóban fürdeni TILOS!
9. Elektromos motor használata engedélyezett,
belső égésű motor használata TILOS!
10.
A csónakot mindenki csak a saját
felelősségére használja!
11.
Az etetés helyét a horgászat megkezdésekor
meg lehet jelölni, jelölésre azonban kizárólag

dőlő bója alkalmazható. H bója használata tilos. A
jelölést a horgászat végén el kell távolítani az
etetett helyről.
12.
A pontymatrac használata mindenkinek
KÖTELEZŐ, melyet igény esetén biztosítunk (1000
HUF/nap).
13.
A tó területén a halőr jogosult a horgászó,
vagy távozó személyek és járművek ellenőrzésére.
Utasításait minden horgász és kísérője köteles
betartani.
14.
A horgászat befejezése után a
horgászhelyeket tisztán kell elhagyni! Minden
horgász köteles a víz és környéke
környezetvédelmére vonatkozó rendelkezéseket
megtartani és másokkal megtartatni!
15.

Etetőhajó használata engedélyezett.

16.
Minden bojlis horgásznak kiemelt figyelmet
kell fordítania a megfogott halak épségének
megőrzésére, melyeket a halőrök folyamatosan
ellenőriznek, és a nem megfelelő bánásmód
észrevételekor a horgászt távozásra szólíthatják
fel!
17.
Halat állva fényképezni szigorúan TILOS!
18.
A kifogott halat a csónakba berakni
szigorúan tilos! Partra hozni kizárólag a csónak
mellett, lassú tempoban lehetséges.
19.
Csónakból való etetés, behordás,
engedélyezett.
20.
Nagyméretű, sűrű szövésű merítő szák és
sebfertőtlenítő használata kötelező!
21.
Monofil előtét zsinór használata kötelező
(min.0,50mm, min.15 méter).

22.

Lead clips tüske használata tilos!

23.
Etetni és csalizni kutyatáppal vagy
macskatáppal szigorúan tilos! Magot csak főtt
állapotban lehet használni.
24.
Min. 30-as monofil zsínór használata
engedélyezett.
25.
Szakáll nélküli horog használata csak az
engedélyezett.
26.
Sebfertőtlenítő használata csak a NASH
által forgalmazott termékkel engedélyezett.
27.
A tavon csak bojlis bottal engedélyezett a
horgászat a halak védelme miatt.
28.
Method mix-ek a víz minőség óvása érdekében
tilos!
29.

Szemes mag korlátozás naponta/fő/1kg.

