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Plan polowań zbiorowych w Szczecińskim Kole Łowieckim „Bór" w sezonie 2020/2021
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Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia obecność na polowaniu należy zgłosić prowadzącemu
najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem polowania.
Goście (maksymalnie 5 osób) mogą brać udział w polowaniu po wcześniejszym zgłoszeniu
prowadzącemu dane polowanie i uzyskaniu jego zgody.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne nie organizuje się biesiady po polowaniu Hubertowskim.
Uczestnicy polowania we własnym zakresie zaopatrują się w środki ochrony osobistej i zobowiązują
się do stosowania odgórnych wytycznych przeciwepidemicznych. By zmin i malizować zagrożenie
zaleca się by myśliwi poruszali się własnymi samochodami. Koło nie organizuje transportu
zbiorowego dla myśliwych.
Ze względu na pandemię COVID-19 terminy polowań mogą ulegać zmianom, pojawiać się mogą
dodatkowe obostrzenia a w skrajnych przypadkach polowania mogą być odwoływane . Może też
pojawić się sytuacja odwrotna - mogą zostać zorganizowane dodatkowe polowania. W każdym
takim przypadku informacja zostanie przekazana poprzez wpis w książce ewidencji lub
powiadomieniem telefonicznym.
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Polowanie wigilijne

Szczecin

Urząd Miasta i Gminy: Nowe Warpno, Myślibórz, Pyrzyce, Kozielice
Wszyscy c złonkowie i kandydaci SKŁ 'Bór"
a/a

Polowania zależne od pogody i
realizacji planu. Prowadzący po
uzgodnieniu z łowczym może
dopuścić do odstrzału inne
gatunki zwierzyny zgodnie z
kalendarzem polowań . Zarząd
może wyznaczyć do
prowadzenia polowań również
innych Kolegów.

