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W sezonie łowieckim 2019/2020 zaplanowano jedno polowanie zbiorowe na zające. Odbędzie się ono w sobotę, niedzielę lub
święto pomiędzy 11 listopada, a 31 grudnia 2019 roku. Termin zostanie wybrany po uwzględnieniem mroźnej pogody - inne
zaplanowane na ten czas polowanie zostanie anulowane. O terminie polowania wszyscy członkowie koła zostaną poinformowani
na kilka dni przed jego realizacją za pomocą wiadomości sms. Ze względu na rangę tego polowania, mogą w nim wziąć udział
wyłącznie członkowie naszego koła. Każdy myśliwy uczestniczący w polowaniu zapewnia udziałjednego naganiacza.
Przy każdym zaplanowanym polowaniu widnieje nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pokotu (ustalenie z
prowadzącym polowanie miejsca wyłożenia zielonych gałęzi drzew iglastych) zapewnienie drewna i rozpalenie ogniska oraz
przygotowanie herbaty w termosie (na stanie koła) dla wszystkich polujących i naganki. Istnieje możliwość zamiany osoby
pełniącej wlw obowiązki z innym kolegą, o którą musi zadbać we własnym zakresie osoba wyznaczona. Traktujemy to jako
bezwzględny obowiązek w obecnym sezonie polowań, ale też miły, koleżeński gest względem innych członków koła.
Zarząd Koła zastrzega sobie możliwość odwołania polowania ze względu na warunki pogodowe lub inne.
Zarząd Koła zastrzega, że terminy, lokalizacje, godziny polowań i gatunki zwierzyny przeznaczone do pozyskania mogą ulec
zmianie, o czym myśliwi będą powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
W przypadku nieobecności w wlw terminach prowadzącego polowanie, jest on zobowiązany do wyznaczenia innej osoby, która
za niego poprowadzi polowanie.
O zamiarze zaproszenia gościa na polowanie zbiorowe proszę powiadomić prowadzącego polowanie oraz przynajmniej jednego
członka Zarządu na 7 dni przed jego terminem, z podaniem personaliów osoby zapraszanej. Dobrym zwyczajem jest, aby osoba
zapraszana posiadała przy sobie dokumenty potwierdzające posiadanie pozwolenia na broń i zaświadczenie o jej przystrzelaniu.
Prowadzący polowanie zobowiązany jest najpóźniej w przeddzień polowania do zapoznania się z terenem i zaplanowania
poszczególnych pędzeń.
Prowadzący polowanie zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy myśliwych i polowania zgodnie z wymogami określonymi
w przepisach.
Zarząd koła apeluje do wszystkich kolegów myśliwych o pomoc w organizacji polowań zbiorowych.

Darz Bór

Prezes
Dariusz Bryś

fii.


