Informacje dodatkowe oraz wytyczne do organizacji polowań na sezon 2021/22:
1.

W dniu 06.11.2021 r. o godzinie 7:30 odprawiona zostanie w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezysa w DOBREJ, Msza Św.w intencji wszystkich Koleżanek i Kolegów myśliwych oraz
zmarłych członków naszego Koła.

2.

Dwa dni przed polowaniem należy zgłosić swój udział w polowaniu (na nr tel. podany w planie) do prowadzącego dane polowanie (pierwszego w planie polowań). Ilość myśliwych w polowaniu
jest ograniczona. Informujemy, że osoby które nie zgłosiły wcześniej swojej obecności na polowaniu niebędą dopuszczone do udziału w nim.

3. Przypomina się o obowiazywaniu uchwały WZ wprowadzającej zakaz polowania indywidualnego na trzy dni przed polowaniem zbiorowym na planowanym do polowania terenie.
4.

Decyzją Zarządu Koła został ograniczony udział gości w polowaniach zbiorowych. Dopuszcza się na jednym polowaniu zbiorowym ilość gości - max. do czterech myśliwych. Nie zapraszamy
gości na polowania hubertowskie, wigilijne oraz polowanie kończące sezon zbiorówek.

5.

Odprawa przed polowaniem rozpoczynać się będzie o godz. 8:00. Zarząd Koła prosi o punktualne przybycie na miejsce zbiórki. Myśliwi którzy spóźnią się na odprawę nie zostanę dopuszczeni
przez prowadzacego do uczestnictwa w polowaniu.

6. Myśliwy zapraszający gościa zgłasza ten fakt na trzy dni przed polowaniem do Łowczego Koła.
7.

Przypomina się, że na polowaniu zbiorowym, każdy myśliwy ze wzgledów bezpieczeństwa ma obowiązek posiadania widocznej opaski lub elementu (ubrania) odblaskowego na odzieży
wierzchniej. Prowadzący polowanie ma obowiązek niedopuszczenia do polowania myśliwego nie posiadającego opaski lub innego odblaskowego elementu ubrania.

Prowadzący polowanie, pomocnicy prowadzących oraz Koledzy odpowiedzialni za organizację naganki i podwody są zobowiązani do uczestnictwa w danym polowaniu wg. przedstawionego
ww. planu.
Prowadzący polowanie odpowiedzialni są osobiście za ich przeprowadzenie zgodnie z przepisami oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom i otoczenia. Ponadto
9. odpowiedzialni są za wyposażenie grupy w apteczkę pierwszej pomocy medycznej, sygnałówkę, karty stanowiskowe, druki sprawozdań z polowań, organizację stroiszu i drewna opałowego na
pokot oraz rozliczenie się z polowania.
Pomocnicy prowadzących polowanie odpowiedzialni są za przygotowanie i wyposażenie naganki w kamizelki ochronne (odblaskowe) oraz za organizację naganki i podwody oraz rozstawienia
10.
tablic informacyjnych o polowaniu zbiorowym.
8.

11. Zabrania się zabierania na polowania zbiorowe psów będących własnością naganki.
12. W razie złych warunków atmosferycznych polowanie nie odbędzie się (decydują prowadzący polowanie) - odwołanie polowania nastąpi poprzez komunikat SMS.
13.

UWAGA !!! - Zwierzyna płowa pobierana na własny użytek po polowaniu zbiorowym obowiązkowo powinna być zważona przez prowadzącego polowanie a określona tak waga tuszy musi być
wpisana do protokołu z polowania.

14. Koszty organizacji polowań zbiorowych pokrywa koło.
15. W dniach: 4 i 5 grudnia 2021 roku odbedą się dodatkowe polowania zbiorowe komercyjne dla TŁZW.
16. W dniu 18.12.2021 roku odbedzie się polowanie intergracyjne wspólne z kol. z KŁ "Orzeł" Jarosław oraz z kol. z KŁ "Bażant" Przeworsk.
Opracował: E. Kalin - Łowczy KŁ "Darz Bór" w Sieniawie

