REGLEMENT FORELVISSEN 2018
ARTIKEL 1
De forelvijver is geopend alle dagen van zeven april tot de laatste dag
van de allerheiligenvakantie
van 6u00-19u00 voor een hele dag
van 6u00-12u30 voor een voormiddag
van 12u30-19u00 voor een namiddag
ARTIKEL 1BIS
Het tarief voor een hele dag vissen bedraagt 22,00 euro en er wordt
3kg forel in het water gezet. Voor een halve dag is het tarief 15,00
euro en wordt 2 kg forel in het water gezet.
Opgelet: De uren moeten strikt nageleefd worden.
Bijvoorbeeld: indien men zich installeert om 8u in plaats van om 6u
zullen de vastgelegde uren niet overschreden kunnen worden, hetzij
12u30 voor een voormiddag. De prijs zal onveranderd blijven,
namelijk 15,00 euro.
ARTIKEL 2
IS TOEGELATEN
vissen met TWEE lijnen per visser,
natuurlijk aas (maden, wormen, enz …),
deeg,
pellets
IS VERBODEN
een tweede vislijn doorgeven aan een vriend of een familielid
vissen met behulp van een lepel, een driehaak, kunstaas evenals
voederen.
ARTIKEL 3
Bij de betaling aan de “Cabane du Pêcheur” ontvangt de visser een
genummerde bon waarvan een exemplaar in zijn bezit zal blijven en
het andere bewaard zal worden door de verantwoordelijke.
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ARTIKEL 4
Aangezien de vijver eveneens toegankelijk is voor personen die niet
op de camping verblijven, zullen deze laatsten verplicht in het bezit
moeten zijn van een Vispas die wordt afgeleverd aan het onthaal van
de camping op voorlegging van een identiteitsbewijs.
Opgelet! Zonder deze Vispas is het verboden om zich langs de oever
van de vijver te installeren.
ARTIKEL 5
Teneinde de esthetiek te bewaren en het milieu te respecteren, moeten
de vissers en de personen die hen vergezellen, waken over de netheid
van de locatie en mogen zij geen afval achterlaten op de oevers
(voedsel, uitwerpselen van dieren, verpakkingen, enz…). Er staan
vuilbakken ter beschikking in de buurt van de chalet.
ARTIKEL 6
Het is VERBODEN om honden te laten loslopen. Zij moeten aan de
leiband en bij hun baasje blijven.
ARTIKEL 7
Fietsen zijn VERBODEN op de oevers, er is een hiervoor bestemde
plaats voorzien.
ARTIKEL 8
Huidig reglement zal gelezen en ondertekend worden door elke visser
en zal bewaard worden door de verantwoordelijke van de vijver. De
Directie zal, op advies van deze verantwoordelijke, de toegang tot de
vijver ontzeggen aan elke persoon die dit reglement niet naleeft.
ARTIKEL 9
Elk geschil met betrekking tot een onderwerp dat niet vermeld zou
worden in huidig reglement, zal, zonder beroep, beslecht worden door
de Directie na advies van de verantwoordelijke van de vijver (JeanMarie).
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DE DIRECTIE

DE VERANTWOORDELIJKE

Datum en handtekening van de visser
Matagne op …………………….
Naam/voornaam van de visser …………………..
Handtekening ……………………………………..

