Regulamin łowów z sokołami
Zasady organizacyjne:
I.
Ogólnopolskie łowy z sokołami są imprezą klubową członków i kandydatów
Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego, którego głównym celem jest
polowanie z ptakami łowczymi. Udział w łowach jest przywilejem członków i
kandydatów Gniazda Sokolników .
II.
W łowach mogą brać udział:
1. Osoby które do dnia rozpoczęcia łowów ukończyły 18 rok życia.
2. Członkowie i kandydaci Gniazda Sokolników, którzy posiadają opłacone bieżące i
zaległe składki członkowskie.
3. Osoby zaproszone przez członków, każdy członek GS ma prawo zaprosić na łowy
jedną osobę towarzyszącą, za która bierze pełną odpowiedzialność.
4. Uczniowie szkół , w których znajdują się sokolarnie nie więcej jednak niż 5 osób z
każdej szkoły pod opieką dorosłego opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność
za podopiecznych.
5. Sokolnicy z zagranicy, którzy spełniają warunki formalne pozwalające na
polowanie na
terenie RP
6. Goście zaproszeni przez Zarząd, których udział w łowach podnosi rangę spotkania lub
jest formą podziękowania zaproszonej osobie za wkład w rozwój polskiego sokolnictwa
7. Osoby postronne, obserwatorzy i sympatycy za indywidualną zgodą Zarządu
Gniazda Sokolników.
III.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia ponosi indywidualnie każdy uczestnik łowów z
wyjątkiem zaproszonych przez zarząd GS gości.
IV.
Zgłoszenie na łowy odbywa się poprzez wysłanie pocztą e-mail formularza
zgłoszeniowego na adres raroh@poczta.onet.pl oraz wpłacenie składki organizacyjnej
(wpisowego na łowy) na konto Gniazda Sokolników (Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu)
w terminie określonym w komunikacie przed łowami ( lista wpłat jest równoznaczna z listą
uczestników)
V.
Wpłata organizacyjna jest corocznie ustalana przez Zarząd i zostaje przeznaczona
na opłacenie organizacji Łowów z Sokołami.
VI.
Uczestnik łowów otrzymuje: identyfikator uprawniający do udziału w polowaniu i
imprezach towarzyszących oraz pamiątkę z łowów.

VII.
Obowiązki uczestnika łowów:
1. Przestrzeganie regulaminu łowów
2. Noszenie identyfikatora w widocznym miejscu w trakcie trwania łowów (
prowadzący grupę sokolników w łowisku ma obowiązek odmówić udziału w
polowaniu lub obserwowaniu polowania osobie bez identyfikatora)
3. Kulturalne i koleżeńskie zachowywanie
VIII.
Za nie przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie Zarząd Gniazda
Sokolników może ukarać uczestników karami porządkowymi:
1. kara upomnienia
2. kara wykluczenia z Łowów
3. kara wykluczenia z uczestnictwa w innych imprezach organizowanych przez
Gniazdo Sokolników
Polowanie:
IX.
Udział w polowaniu z ptakami łowczymi biorą wyłącznie sokolnicy, którzy spełniają
obowiązujące wymogi tj.:
1. posiadają ważna legitymację PZŁ z adnotacją o uzyskanych uprawnieniach
sokolniczych.
2. posiadają Zezwolenie Ministra Środowiska na Łowienie Zwierzyny przy użyciu
ptaków Łowczych.
3.Sokolnicy z zagranicy biorą udział w polowaniu na podstawie Zgody Ministra
Środowiska.
X.
Pozostałe osoby uczestniczą w imprezie bez ptaków łowczych.
XI. Podczas Łowów uczestnicy poruszają się własnymi samochodami. Każda grupa
sokolników będzie oznaczona. Podział na grupy nastąpi w dniu rozpoczęcia Łowów, o
czym
zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy Łowów na otwarciu imprezy. Grupa polujących
sokolników nie może być mniejsza niż 5 osób (5 polujących sokolników).
XII.
Kolejność polowania dotyczy sokolnika nie ptaka.
XIII.
Łowy z Sokołami odbywają się na zasadach zawartych w „Regulaminie Polowań PZŁ”, z
przestrzeganiem okresów ochronnych dla poszczególnych gatunków zwierzyny łownej.
XIV.
Organizator przed rozpoczęciem polowania poinformuje uczestników o ilości i
gatunkach zwierzyny przewidzianej do pozyskania.
XV.
Łowy z sokołami to nie miejsce do układania psów podsokolich bez zgody prowadzącego
grupę.

XVI.
Upolowana zwierzyna należy do Sokolnika bez dodatkowych opłat z wyjątkiem zajęcy –
na które jest przewidziany limit – 1szt. Każdy kolejny upolowany zając tego samego dnia
wiąże się z opłatą która jest ustalana rokrocznie przez organizatora i przekazywana w dniu
otwarcia Łowów.
XVII.
Prowadzącymi Polowanie są każdorazowo wyznaczeni przez organizatora
przedstawiciele grup Sokolników.
XVIII.
Prowadzący polowanie ma obowiązek egzekwowania przestrzegania „Regulaminu
Polowań PZŁ”, zasad etyki i koleżeństwa, prowadzenia polowania w sposób
sprawny i zdyscyplinowany oraz sporządzenia na zakończenie każdego dnia
polowania raportu przygotowanego przez organizatorów.
XIX.
Polujący Sokolnicy, osoby towarzyszące i obserwatorzy
obowiązek przestrzegania poleceń prowadzącego polowanie.

mają

bezwzględny

XX.
Prowadzący polowanie ma prawo w stosunku do osób w nim uczestniczących, za
nie przestrzeganie jego poleceń, naruszenie zasad etyki lub „Regulaminu Polowań PZŁ” ukarać uczestnika Łowów karą:
1. kara upomnienia
2. kara wykluczenia z polowania.
W przypadku rażącego naruszenia zasad „Regulaminu Polowań PZŁ” i etyki
sokolniczej Zarząd Gniazda skieruje sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ.
Ptaki i psy biorące odział w imprezie:
XXI.
Do łowów mogą przystąpić tylko te ptaki Łowcze które spełniają poniższe warunki:
- posiadają stosowne dokumenty świadczące o ich legalnym pochodzeniu – obowiązkowej
kontroli dokumentów ptaka podlegają osobniki w pierwszym roku życia.
- są oznakowane bezszwową obrączką lub mikrochipem
- posiadają przypiętą na stałe informację adresową właściciela
- są w dobrej kondycji fizycznej - nie posiadają objawów choroby oraz wyczerpania
fizycznego
- Są transportowane i przetrzymywane w sposób bezpieczny dla nich samych,
innych ptaków, psów i innych uczestników imprezy
- zaleca się stosowanie nadajników telemetrycznych w trakcie polowania.
XXII.
Sokolnik ma prawo przywieźć na łowy nie więcej niż dwa ptaki łowcze.
XXIII.
Psy biorące udział w Łowach powinny spełniać poniższe warunki:
- posiadać aktualne szczepienia potwierdzone stosownym dokumentem
- być przedstawicielami ras myśliwskich
- być w dobrej kondycji

- nie przejawiać zachowań agresywnych w stosunku do innych psów, ptaków i uczestników
imprezy.
W łowach nie mogą brać udziału suki w trakcie cieczki.
XXIV.
Właściciel Ptaka lub Psa biorącego udział w imprezie ponosi pełne konsekwencje
związane
z
niewłaściwym
zabezpieczeniem
swojego
podopiecznego
oraz
utrzymaniem porządku wokół niego.
XXV.
W budynkach hotelowych będących miejscem zakwaterowania sokolników psy należy
prowadzić na smyczy.
XXVI.
Organizator ma prawo sprawdzić spełnienie przez uczestników łowów postanowień
pkt. II, VII, IX, XXI, XXII, XXIII, XXV oraz wyciągnąć stosowne konsekwencje w przypadku
nie przestrzegania w/w zapisów.

