
UWAGI !

1. W dniu 03.11.13 o godzinie 730 Msza Św. W Kościele w Dobrej.
2. Dwa dni przed polowaniem należy zgłosić swój udział w polowaniu u prowadzącego polowanie. Ilość myśliwych ograniczona około 

40-44 osób. Osoby które nie zgłosiły wcześniej swojej obecności będą niedopuszczone do udziału w polowaniu.
3. Trzy dni przed polowaniem zbiorowym zabrania się wykonywania polowań indywidualnych w danym łowisku.
4. Za  zgodą  Zarządu  Koła  oraz  po  wcześniejszym  powiadomieniu  odpowiednich  władz  tj.  par.  28  Regulaminu  Polowań  mogą  być 

organizowane polowania  dodatkowe na ponowie po wcześniejszym otropieniu  oraz przy zagrożeniu  nie  wykonania  planu odstrzału 
zwierzyny grubej. Zbiórka o godzinie 10ºº w L-ctwie Witoldówka, lub informacja telefoniczna do łowczego.

5. Prowadzący  polowanie,  pomocnicy  prowadzących  oraz  organizatorzy  naganki  są  zobowiązani  do  uczestnictwa  w  polowaniu  wg: 
przedstawionego planu.

6. Prowadzący polowanie są odpowiedzialni za stan apteczki, sygnałówki, kart stanowiskach, sprawozdań z polowań, stroisz, oraz drewna 
opałowego na pokot, ustala (kierując się wyższą ceną) do którego punktu skupu dostarcza się upolowaną zwierzynę w tym dniu.

7. Pomocnik prowadzącego odpowiedzialny jest za stan kamizelek ochronnych-odblaskowych , organizację naganki  i
 podwodów

8. Myśliwy, który odstrzelił zwierzynę dostarcza ją do punktu skupu, oraz podpisuje raport i dostarcza do łowczego.
9.  Zabrania się zabierania na polowania psów będących własnością naganki.
10.  Polowania zbiorowe tj. podwody, naganka oraz drugie śniadanie pokrywane jest z kasy koła.
11.  W dniu  23.11.13-  Sobota,   jedna  grupa  polowania  zbiorowego dla  myśliwych którzy  znacząco  udzielają  się  w działalności  PZŁ, 

sponsorów oraz gości Zarządu Koła na prośbę Zarządu Okręgowego PZŁ w Przemyślu
12.  W razie złych warunków atmosferycznych polowanie nie odbędzie się.
13.  Koledzy myśliwi będący na polowaniu indywidualnym lub zbiorowym każdorazowo (wjeżdżając i wyjeżdżając z lasu) zamykają za sobą 

rogatki na liniach oddziałowych.
14.  UWAGA !!! zwierzyna pobierana na własny użytek po polowaniu zbiorowym obowiązkowo musi być zważona przez prowadzącego 

polowanie lub w punkcie skupu zwierzyny w Dobrej.
15.  Do dnia 20.12.13 należy wpłacić składki do PZŁ na rok 2014, w kwocie 325 zł-składka normalna i 180 zł składka ulgowa. Wpłat 

dokonywać należy bezpośrednio do skarbnika lub wyjątkowo na konto 74-9162-1010-2003-1500-0143-0001 z dopiskiem „składka na 
PZŁ na rok 2014”. 
NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁATY W/W SKŁADKI W ZARZĄDZIE OKRĘGOWYM W PRZEMYŚLU !

16. W dniach 01.02.2014, 09.02.2014, 15.02.2014 i 23.02.2014 zorganizowane będą przez Zarząd Koła polowania zbiorowe na drapieżniki.  
Myśliwi mają obowiązek uczestniczenia w przynajmniej  jednym z tych polowań. W przypadku nieuczestniczenia  w jednym z w/w 
polowań wyciągnięte zostaną konsekwencje przewidziane statutem.


