
WAŻNE POLOWANIA ZBIOROWE !!!!

lp. data / dzień tyg info o polowaniu rodzaj zwierzyny Prowadzący Pomocnik prowadzącego po polowaniu

1 04-12-2021                             

Sobota 

"Polowanie Mikołajkowe" zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant Kol. Artur Sawicki Kol. Marcin Leśniak Po polowaniu OGNISKO integracyjne i upominki Mikołajkowe.

2 12-12-2021                             

Niedziela

"Zając w BIELIKU" zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant Kol. Hubert Czyż Kol. Jerzy Mączewski wspólne polowanie z Kolegami z innych sąsiadujących Kół 

Łowieckich. Po polowaniu OGNISKO integracyjne.

3 18-12-2021                                       

Sobota

WIGILIJNE                                                         zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant Kol. Sławomir Czyż Kol. Łukasz Klękowicz Polowanie Wigilijne.                                                                            

Uroczysta Kolacja Wigilijna.

4 02-01-2022                      

Niedziela

"Noworoczne" dzik, drapieżniki łowne, bażant Kol. Paweł Małachowski Kol. Jacek Małecki OGNISKO integracyjne.

5 22.01.2022                                      

Sobota                           

"Zakończenie zbiorówek"                                        dzik, drapieżniki łowne, bażant Kol. Andrzej Klękowicz Kol. Łukasz Klękowicz Zakończenie polowań zbiorowych. Ogłoszenie Króla 

Zwiorówek. OGNISKO i spotkanie integracyjne

UWAGI do powyższych polowań

1. Zgłoszenie udziału w polowaniu potwierdzamy Łowczemu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem polowania.

2. Powyższe polowania odbędą się bez zwzlędu na warunki atmosferyczne. Jeśli warunki będą wyjątkowo niekorzystne polowanie może zostać skrócone (decyzja prowadzącego polowanie)

Pozostałe zaplanowane polowania zbiorowe w sezonie.

lp. data dzień tygodnia rodzaj zwierzyny Prowadzący UWAGI

4 20-11-2021 SOBOTA zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant

5 21-11-2021 NIEDZIELA zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant

6 27-11-2021 SOBOTA zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant

7 28-11-2021 NIEDZIELA zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant

8 05-12-2021 NIEDZIELA zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant

9 11-12-2021 SOBOTA zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant

10 19-12-2021 NIEDZIELA zając, dzik, drapieżniki łowne, bażant

11 01-01-2022 SOBOTA dzik, sarna koza, drapieżniki łowne, bażant

12 08-01-2022 SOBOTA dzik, sarna koza, drapieżniki łowne, bażant

13 09-01-2022 NIEDZIELA dzik, sarna koza, drapieżniki łowne, bażant

14 15-01-2022 SOBOTA dzik, drapieżniki łowne, bażant

15 16-01-2022 NIEDZIELA dzik, drapieżniki łowne, bażant

16 23-01-2022 NIEDZIELA dzik, drapieżniki łowne, bażant

Prowadzący polowanie                

będzie wyznaczany przez 

Łowczego Koła na 2 dni                                         

przed zaplanowanym 

polowaniem.

1. Zgłoszenie udziału w polowaniu potwierdzamy Łowczemu Koła nie później niż 3 dni przed 

rozpoczęciem polowania.                                                                                                                                                                                   

2. Wszelkie informacje dotyczące danego polowania będą wysyłane wyłącznie do Kolegów, 

którzy zgłosili swój udział w polowaniu na dany dzień.                                                                                                       

3. W razie złych warunków atmosferycznych Zarząd zastrzega sobie prawo odwałanie lub 

zmiany planowanego polowania.                                                                                                                          

4. O zmianach dotyczących popszczególnych polowań informuje Łowczy Koła.
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3. Spotkania po polowaniech organizują osoby wskazane przez prowadzącego polowanie. Kolacja Wigilijna oraz pozostałe spotkania integracyjne są finansowana z budżetu Koła. O wysokości dofinansowania decyduje Zarząd Koła.  

4. Stażysci w kole kontaktują się z prowadzącym polowanie na 3 dni przed planowanym polowaniem. Prowadzący polowanie przydziela obowiązki i zadania dla stażysty do wykonania przed i podczas polowań.       


