Völgyhídi Horgásztó Házirend
• A Horgásztó területén az Országos Horgászati Szabályzat előírásai
minden területen mérvadóak, (méretkorlátozás stb.)

• A tó területén állami horgászengedély kötelezettség van!
• A terület tisztaságára, rendjére, horgásztársaink tiszteletére felhívjuk figyelmüket.

• A tónál található bútorok rendjére, épségére, tisztaságára, elhelyezésére, a

wc fokozott tisztaságára ügyeljenek! Kérjük, hogy a szemetet a tóparton
elhelyezett szemétgyűjtőkbe tegyék! A létesítményeiben kárt okozó vendég köteles a keletkezett kárt megfizetni! Tilos a vízparti növényzetet ritkítani, a fák ágait lenyesni, csonkítani, letörni!

• A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Előre lefoglalt
hely nincs, csak a Fishngo rendszerén keresztül lehet foglalni online.

• Horgászni csak a napijegy megváltása után, nyitvatartási időben lehet. Egy

napijegy váltása egy főt jogosít fel horgászatra (2 bottal). Az ifjúsági
jeggyel 1 bottal és 2 horoggal lehet horgászni. Kísérők ingyen tartózkodhatnak a tónál. (A horgászjegy megváltásával a horgász elfogadja az itt
rögzített horgászati szabályokat és a napijegy más személyre nem ruházható át.)

• A tó főszezonban 06:30 – 18:30 között (éjszakai horgászatról érdeklődni
lehet), utószezonban 07:00 – 17:00 között van nyitva.

• A kifogott halakkal kíméletesen kell bánni. A halak partra emeléséhez merítőszák használata kötelező!

• 3 kg-nál nagyobb pontyot és amúrt, 2 kg-nál nagyobb süllőt és csukát tilos elvinni! Fekete sügért mérettől, súlytól függetlenül tilos elvinni!

• Méretalatti halat azonnal vissza kell helyezni a tóba! (35 cm alatt fertőtlenítés után)

• A megtartani kívánt halakat tartószákban kell élve tárolni. A tartószákból
halat a tóba visszahelyezni, azokat cserélgetni tilos! A horgászat befejeztével a halakat a központi épületnél be kell mutatni, és mérlegelés után, a
feltüntetett áron ki kell fizetni!

• Pontymatrac és a fertőtlenítőszer használata kötelező!
• Fém haltartók használata tilos!
• A horgászat befejezésekor és minden tó elhagyáskor a halőrháznál jelentkezni kötelező, valamint csomagokat, bottartókat, vödröket külön felszólítás nélkül, távozáskor kérjük felmutatni!

• A bérelt horgászkocsit távozáskor kérjük leadni a halőrháznál!
• A tűzrakás, főzés csak a kijelölt helyen engedélyezett!
• Napközben a tógazda és a halőrök alkalomszerűen ellenőrizhetnek.
• A terület kamerával megfigyelt!
• Gépkocsival parkolni csak a bejárati kapu előtt kialakított parkolóban lehet, a szigetre behajtani tilos!

Jó szórakozást és sok fogást kívánunk!

