HORGÁSZREND
Szezonjeggyel rendelkezők részére
Horgászat megkezdése előtt kérjük olvassa el!
( Érvényes:2015.03.07.től 2015 november első fele(időjárás függvénye))
Nyitva tartás: Szerdától – Vasárnapig 7:00 – 19:00-ig de legkésőbb napnyugta
Hétfő és kedd szünnap.
Gépjárművel parkolni csak az arra kijelölt helyen lehet!
A szezonjegyet másra átruházni tilos és csak személyi igazolvánnyal együtt érvényes!
Horgászni: felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, maximum 2 bottal 2-2 horoggal szabad
14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat
Főszezonban tilos a pergető horgászat de szeptember 15. től megengedett!
A tóban lévő békés halakra nincs méretkorlátozás de a ragadozó halakra igen!
süllő esetében
csuka esetében
harcsa esetében

30cm
40cm
40cm

A haltartóban csak a hazavinni kívánt halakat szabad tárolni, a többit a megfogást követően azonnal
vissza kell engedni!
Tilos a kifogott halakat másra átruházni, a már a haltartóban lévő zsákmányra kicserélni!
A szezonjegy árában elvihető 30 kg nemes hal, amely tetszőlegesen – compo, ponty, amur, csuka,
süllő, harcsa valamint 30kg egyéb hal – keszeg, kárász, busa.
Egy nap hazavihető maximális halmennyiség 2 db nemes és 3 kg egyéb hal.
Az ezen felül hazavinni kívánt halakat az aktuális napi áron meg kell vásárolni. Ha a horgász
kimerítette a szezonban megfogható halmennyiséget, akkor is lehetősége van a horgászatra, csak a
hazavinni kívánt halakat aktuális napi áron meg kell vásárolnia!
Minden hazavinni kívánt halat a halőrháznál le kell méretni és a fogási naplóba be kell jegyezni!

A halakat a horogtól kíméletesen kell megszabadítani, amennyiben a megfogott hal a kifogása
következtében oly mértékben megsérül, hogy a visszaengedés után elpusztulna tilos visszaengedni.
Kérjük ügyeljen a horgászhelyek tisztaságára.
A csomagok átnézésének jogát fenntartjuk, kérésre a horgász köteles a nála lévő csomagokat
megmutatni.
A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy rendezvények és karbantartási munkák idejére a horgásztavat
lezárja, ezen intézkedés a szezonjeggyel rendelkezőkre is vonatkozik - a lezárások idejéről időben
értesítjük kedves vendégeinket a www.kovacsi-horgaszto.hu weboldalon
Ha a horgász a fent leírt szabályok valamelyikét megszegi akkor a szezonjegy bevonható.
A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a halászati törvény ide vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
Eredményes horgászatot kívánunk!
Tóth Ferenc
Pusztakovácsi Horgásztó

