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Zarząd koła niniejszym informuje iż:

1. Myśliwi-leśnicy spoza grona członków naszego koła polują bez osoby towarzyszącej
wyłącznie na terenie swojego leśnictwa. Na innych terenach zawsze przy obecności
myśliwego, członka koła.

2. Myśliwi-rolnicy spoza grona członków naszego koła polują bez osoby towarzyszącej
wyłącznie
na terenie gruntów
stanowiących ich własność
. Na innych terenach
zawsze
przy obecności myśliwego, członka koła.

3. Jelenie cielęta i łanie przejmowane na użytek własny muszą obowiązkowo być okazywane i
potwierdzane na protokole przez członka zarządu koła lub gospodarza obwodu lub strażnika
łowieckiego (jedną z tych osób).

4. Adresem do korespondencji jest: K.Ł. Drop, ul. Potokowa 1 D/4, 65-153 Zielona Góra
(adres księgowej koła).

5. Wszelkie dokumenty, kwity ze skupów, protokoły etc., przesyłamy na w/w adres.

6. W związku ze zgłaszanymi przez członków koła częstymi i powszechnymi przypadkami
"blokowania"
przez jednego, dwóch a
nawet kilku myśliwych,
szczeg
ólnie atrakcyjnych sektorów poprzez
wpisywanie się do "K
siążki ew
idencji
pobytu na polowaniu
indywidualnym
" na ten sam sektor zaraz po zakończeniu na nim polowania lub poprzez
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wzajemne
wpisywanie się myśliwych na te sektory, zarząd apeluje o natychmiastowe zaprzestanie takich
praktyk. Takie zachowanie nie przystoi prawemu myśliwemu i świadczy o lekceważącym i
niekoleżeńskim stosunku do pozostałego grona członków naszego koła. Wpisów do "Książki..."
powinniśmy dokonywać osobiście przed i po zakończeniu polowania podpisując się
CZYTELNIE
. Ponownie na dany sektor wpisujemy się po dobie przerwy. Wprowadzenie takich regulacji ma
na celu umożliwienie innym członkom koła realizacji swej pasji w wybranych, szczególnie
atrakcyjnych łowiskach (doba przerwy - nie dotyczy myśliwych pilnujących upraw). Zasady takie
spowodują także wzrost pozyskania i pozytywnie wpłyną na realizację planów.

7. W "odstrzale" BEZWZGLĘDNIE wpisujemy FORMĘ POROŻA w przypadku pozyskanych
samców zwierzyny płowej. Zarząd apeluje również o zapoznanie się z aktualnymi
?Zasadami selekcji osobniczej..?
dostępnej m. in. na stronie Zarządu Okręgowego PZŁ
http://www.zielonagora.pzlow.pl

8. Powyższe regulacje obowiązują od chwili ogłoszenia.
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