
Regulamin korzystania z HSV Philips 
(Zasady te domy zostały przetłumaczone na różne języki za pomocą Google Translate.) 

 

 

Co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone: 

1. DOSTEP I RYBOLOWSTWO PRAWA SA WYLACZNIE: 

Członkowie HSV Philips, którzy są w posiadaniu ważnej karty członkowskiej z aktualnym 

zdjęciem i podpisem. Różne licencje są standardowy karta członkowska z lub bez przejścia 

Sportvisserij Holandii, nocny licencji połowowej lub licencji dzień. 

Kempense Plassen mogą być dostępne wyłącznie za pośrednictwem głównego wejścia. 

2. OTWARCIE 

Kempense Plassen są otwarte przez cały rok. Bądź na jeziorach dozwolone jest codziennie od 

godziny przed wschodem słońca do dwóch godzin po zachodzie słońca, z wyjątkiem 

członków, którzy są w posiadaniu pozwolenia na noc rybackiej. Jeśli to konieczne, Kempense 

Plassen są zamknięte przez radę. 

3. PARKING 

Rowery, motorowery mogą być zaparkowane na łowiskach wzdłuż nabrzeża, jeżeli są 

wykorzystywane do przewozu sprzętu rybackiego. Drogi dojazdowe i mosty zwolnić. 

Na głównej drodze ograniczenie do 20 km / h prędkości. 

4. FISHINF PRAWA 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia / mogą być poławiane przez okres do dwóch prętów. 

Jednak jeśli ktoś jest na przynęty sztuczne, więcej niż 2,5 cm, to można je poławiać wyłącznie 

z prętem. Do ograniczeń patrz zwłaszcza art. 7. 

 



 

 

5. RYBOŁÓWSTWA 

Przepisy wymienione w tym karty członkowskiej na Kempense Plassen w życie zgodnie z 

przepisami określonymi w ustawie z rybołówstwa. (Zobacz listę wodach rybackich lub 

www.sportvisserijnederland.nl) 

6. KONTROLA 

Na żądanie biegłych rewidentów, dyrektorów i / lub funkcjonariuszy odpowiedzialnych za 

nadzór Fisheries Act, dokumenty przekazywane są ustalone i powinny mieć uprawnienia do 

kontroli wałów ryby muszą, skrzynki ryb, itp Jeśli stwierdzono naruszeń, ci ludzie to prawo 

Karta członkowska wziąć i dać zarządowi lub właściwemu Opatrzone komentarzem miejscu. 

7. NIE JEST DOPUSZCZALNE 

a. Dlatego, zakłócanie spokoju poprzez muzykę lub hałasu i nadużywania alkoholu w 

jakiejkolwiek formie; 

b. sama poruszać się w wodzie lub na inne niż w sytuacji awaryjnej; 

c. jazda na rowerze, jazda na motorower lub skuter off utwardzonej drogi i przyległego 

parkingu (motorowery i rowery z napędem silnikowym powinien wyłączyć silnik głównego 

szlaku); 

d. uszkodzenia ułożenia i sadzenia; 

e. mostków rybnych; pływających przynęt i Bob, wędkarstwo muchowe jest dozwolone; 

f. brud, gruz, itp leżeć wzdłuż nabrzeża lub rzucać się w wodzie, więc wyrzucać siebie; 

g. znajdować się z psem (-ów) na nieruchomości; 

h. do prowadzenia połowów w okresie od jazu do Dommel; 

i. Wędkowanie w okresie od 1 kwietnia do ostatniej soboty maja z produktów mięsnych, wabi 

martwą rybę lub kawałek ryby; Wyjątkiem są akrobacji o wielkości do 2,5 cm. 

j. 1 marca do ostatniej soboty maja zamknięte dla połowów szczupaka. okoń, sandacz. 

Od 1 kwietnia do ostatniej soboty maja. 

Barbel, kleń i jaź od 1 kwietnia do 31 maja. 

k. łowić na żywą przynętę; 

l. rybacka i paszy z kolorowymi robaki; 

m. Aby mieć katapulty dostępne lub posiadanie; 

n. przyczepy do pojazdów wnieść do łowisk; 

o. blokowania nawy, a także wzdłuż nabrzeża; 

p. kempingi i miejsce (namioty. parasole, lub pojedynczy vison Derk wróżby o maksymalnej 

rozpiętości skrzydeł 3 metry są akceptowane w kolorach zielonym lub kamuflażu, pod 

warunkiem że zostały one wyświetlone na opublikowanej liście); 

q. wykorzystywać sieć przechowywania i / lub pojemnik do przechowywania poza 

zorganizowanych konkursach; 

r. Organizujemy bez pisemnej zgody klubowych rozgrywek; 

s. do korzystania z ogniem lub grill na naszej własności, należy przyjmować z przestępstwa 

swoją wolę licencyjną i podejmie decyzję rządu w sprawie środków, jakie należy podjąć. 

 



8. LECZENIE RYB 

Wszystkie ryby należy umieścić z powrotem od razu;  

WSZYSTKIE wędkarze są cały czas potrzebne ryby do lądowania w podbieraka lub 

odczepienia mat. 

RYBACY CARP są cały czas wymagał odczepienia mat, anty-septycznych, podbieraka 

(minimalna średnica 1 m) i mają wiadro wody ze stawu pod ręką;   

9. ODPADÓW 

Ludzie są zobowiązane do wprowadzenia ich domowy odpadów siebie i nie wpaść w 

koszach. Pojemniki wzdłuż stawu może być używany do małych opakowaniach, które 

odwiedzający mogą zostać utracone w inny sposób. Wszystko to, aby zapobiec szkodników i 

zwiększenia wodne wciągnąć w odpadach. 

10. NARUSZENIA 

Naruszenia przepisów określonych w niniejszej karty członkowskiej, mogą być ukarani; 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom i / lub 

mieniu w wyniku wypadku, uszkodzenia, kradzieży, itp trakcie i ze względu na pobyt na 

wodach, do których te dowody zapewnia bezpośredni lub pośredni dostęp. 

12. PRACA 

Zarząd może, w razie potrzeby odbiorniki do pracy blisko stawów całości lub w części do 

przełowienia i wejście. Należy wziąć pod uwagę, że może istnieć pewien dyskomfort podczas 

całego roku z powodu prac konserwacyjnych. 

13. NIGHT połowy są zabronione, z wyjątkiem, że Fisher jest w posiadaniu specjalnego 

wieczoru danych o wydanie licencji połowowej przez HSV Philips. 

14. DOMMEL / RUN 

Do łowienia w Dommel i uruchomić w miarę przylega do obszaru Kempense Plassen, 

obowiązujące przepisy wymienione na karcie członkowskiej. 


