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Członkowie i Stażyści
KŁ nr 13 SŁONKA

Komunikat nr 3/2016

Drodzy Koledzy!
1. W związku ze zbliżającym się okresem polowań zbiorowych Zarząd Koła przedstawia
kalendarz polowań zbiorowych (załącznik do niniejszego pisma) na bieżący rok
gospodarczy 2016/2017. Dodatkowo proszę, aby uważnie zapoznać się z uwagami
organizacyjnymi podanymi poniżej:
a) Każdy z myśliwych i stażystów chcących brać udział w polowaniach zbiorowych
winien zgłosić chęć uczestnictwa u prowadzącego polowanie co najmniej na 3 dni przed
terminem rozpoczęcia danego polowania.
b) Koledzy wyznaczeni do przygotowania oraz prowadzenia polowań, wszystkie
czynności z tym związane wykonują w ścisłej współpracy z kol. Łowczym.
c) Koleżanki i koledzy myśliwi biorący udział w polowaniach zbiorowych
i indywidualnych zobowiązani są do posiadania przy sobie właściwych dokumentów,
znajomości aktualnego regulaminu wykonywania polowania oraz zasad przestrzegania
bezpiecznego obchodzenia się z bronią myśliwską.
d) Uprzejmie proszę, aby goście zaproszeni na polowanie zbiorowe polujący
z wykorzystaniem broni gwintowanej wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze
posiadali przy sobie dokument stwierdzający przystrzelenie broni.
e) Każdorazowo podczas zbiórki myśliwych, prowadzący polowanie uściśli rodzaj
i gatunek zwierzyny do odstrzału.
f) Stażystów Koła zobowiązuje się do obowiązkowego udziału we wszystkich
polowaniach zbiorowych i dewizowych.
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2. W dniu 23.10.2015 Zarząd Koła organizuje w Wielowiczu Mszę Hubertowską (godzina
11.30). Liczymy na jak największą liczbę członków naszego Koła (w stroju
organizacyjnym). Po mszy zorganizowany zostanie integracyjny poczęstunek.
Liczymy na wsparcie członków Koła w organizacji tego przedsięwzięcia.
3. Proszę o zapoznanie się z informacją Nadleśnictwa Żołędowo w sprawie ASF i redukcji
dzików w naszych obwodach łowieckich.
4. Informuję, że aktualnie funkcjonuje tylko jeden numer konta Koła:
IDEA BANK

44 1950 0001 2006 1240 4655 0002

Konto w banku PKO zostało już zamknięte. Proszę więc o dokonywanie wszelkich
wpłat na w/w rachunek bankowy.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz bór!
Za Zarząd

Otrzymują:
1. Członkowi i stażyści KŁ nr 13 SŁONKA
2. a/a
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