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CENNIK POLOWAŃ DLA CUDZOZIEMCÓW
Cennik reguluje zasady współpracy oraz ceny i warunki organizacji polowań
pomiędzy „Diana-PZŁ” Sp. z o.o. w Olsztynie (Biurem Polowań), dysponentami terenów łowieckich (koła łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny - OHZ)
i Zagranicznymi Biurami Polowań (ZBP) oraz myśliwymi zagranicznymi polującymi w ramach tzw. akwizycji własnej.
Ceny zawarte w niniejszym cenniku stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy
„Diana-PZŁ” Sp. z o. o. a stronami uczestniczącymi w polowaniu.
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I. PODSTAWOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY
A. Zasady ogólne.

l. „DIANA-PZŁ” Sp. z o.o. w Olsztynie, zwane dalej Biurem Polowań (BP), jest pośrednikiem pomiędzy dysponentami terenów łowieckich zwanych dalej dysponentami
a klientem zagranicznym w zakresie organizacji, realizacji i rozliczania polowań
w Polsce.
2. Biuro polowań oferuje klientom zagranicznym organizację polowania na terenach
łowieckich dysponentów na warunkach określonych w niniejszym CENNIKU
POLOWAŃ albo zgodnie z zawartą umową lub kontraktem.
3. Biuro polowań przyjmuje od dysponenta deklarację-ofertę zorganizowania polowania na określoną liczbę zwierzyny danego gatunku na warunkach określonych
w cenniku, wyłącznie do sprzedaży komisowej. Dysponent określa również jakość trofeów możliwych do pozyskania w ramach polowania.
4. ZBP lub myśliwy zagraniczny zamawia polowanie określając termin polowania,
i preferowany rodzaj kwatery. Określa również interesujące go gatunki zwierzyny,
spodziewaną wielkość trofeów oraz preferowany sposób polowania.
5. Biuro polowań nie będzie organizowało polowań dla klientów zagranicznych
w następujących terminach:
- w okresie Świąt Wielkanocnych
- 1 i 2 listopada
- 24, 25, 26 grudnia ( Święta Bożego Narodzenia ).
6. Przy obsłudze polowania dla obcokrajowca wskazana jest obecność tłumacza.
Szczegółowe zasady jego zatrudnienia są podane na str. 8 niniejszego cennika. Przy
organizacji polowań zbiorowych obecność tłumacza jest obowiązkowa.
7. Od ogólnej sumy brutto należności za polowanie, wyliczonej na podstawie niniejszego cennika (bez ubezpieczenia i kosztów manipulacyjnych) Biuro Polowań
– Diana–PZŁ pobiera prowizję w wysokości 10 % w przypadku akwizycji własnej lub 15 % w przypadku pośrednictwa ZBP.

B. Zamówienia, zmiany, anulowania, opłaty karne

l. Biuro polowań zamawia u dysponenta polowanie w ramach złożonej przez niego
deklaracji-oferty nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia polowania.
Realizacja zamówienia złożonego w terminie późniejszym będzie wymagała każdorazowo uprzedniej zgody dysponenta.
2. Biuro polowań ma prawo dokonywania zmiany terenów, liczby myśliwych, programu imprezy lub anulowania całej imprezy najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia polowania bez ponoszenia kosztów.
3. Po uzgodnieniu szczegółowych warunków polowania BP przesyła myśliwemu lub
ZBP Voucher (tj. dokument potwierdzający rezerwację polowania) Adresat Voucheru
jest zobowiązany w terminie 3 tygodni wpłacić zaliczkę w wysokości określonej przez
Biuro Polowań na podstawie złożonego zamówienia i niniejszego cennika po
uwzględnieniu rodzaju polowania oraz długości pobytu. Kopię Voucheru otrzymuje
wraz z zamówieniem polowania również dysponent łowiska.
4. W przypadku anulowania polowania przez myśliwego:
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a) w terminie do 2 tygodni przed planowanym terminem polowania następuje zwrot
wpłaconej zaliczki pomniejszonej o koszt przelewu bankowego.
b) w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym terminem polowania biuro
polowań potrąci i zatrzyma z wpłaconej zaliczki 50 Euro kosztów manipulacyjnych.
c) w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem polowania biuro polowań potrąci i zatrzyma z wpłaconej zaliczki koszt 2 dni zakwaterowania liczonego
wg Kat. I oraz koszt 2 dni organizacji polowania wg zamówienia.
5. W przypadku niedotrzymania przez ZBP lub myśliwego zagranicznego polującego
w ramach akwizycji własnej terminu i warunków określonych w pkt 3. BP ma prawo
odmówić przeprowadzenia zamówionego polowania.
6. Ewentualne koszty ponoszone przez dysponenta przy anulowaniu imprezy w okresie 3 dni poprzedzających polowanie lub opóźnieniu przyjazdu myśliwego(-ych) będą
rekompensowane przez BP do wysokości uzgodnionej przez biuro polowań i dysponenta, jednak nie większej niż 80 % kosztów określonych w pkt. 4 lit. c
7. Jeżeli myśliwy zagraniczny dokona bezprawnego odstrzału zwierzyny ( np. w
okresie ochronnym, lub gatunku podlegającego ochronie), stosuje się opłaty określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.06.2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej. W przypadku dokonania odstrzału bez zgody podprowadzającego ( członka PZŁ wydelegowanego przez dysponenta do wskazania zwierzyny do odstrzału) myśliwy zagraniczny wpłaca 200 % ceny należnej za odstrzał danej zwierzyny
i określonej w niniejszym cenniku. W obydwu przypadkach Biuro Polowań poinformuje o tym fakcie organizację łowiecką w kraju z którego pochodzi myśliwy.

C. Warunki płatności, zniżki

l. Wszystkie ceny podane w CENNIKU POLOWAŃ są cenami brutto i stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy biurem polowań a dysponentem oraz biurem polowań a
ZBP lub myśliwym zagranicznym polującym w akwizycji własnej.
2. Rozliczenie pomiędzy dysponentem a biurem polowań następuje po wystawieniu
przez dysponenta prawidłowej faktury uwzględniającej zakres świadczonych usług
oraz wynik polowania, określonych w protokole (opisanym w rozdziale II pkt 3). Specyfikację kosztów do wystawienia faktury sporządza przedstawiciel BP.
3. Rozliczeń pomiędzy biurem polowań a ZBP lub myśliwym zagranicznym dokonują
wyłącznie przedstawiciele biura polowań na podstawie protokołu.
4. W przypadku organizacji polowania przy udziale zagranicznego biura polowań
(ZBP) należy wnieść do protokołu pełen zakres usług oraz odstrzeloną zwierzynę,
gdyż rozliczenie pomiędzy BP i ZBP następuje w oparciu o fakturę sporządzoną na
podstawie protokołu.
5. W przypadku wniesienia przez klienta zagranicznego reklamacji do protokołu
z polowania, wypłata należności zostanie z konieczności zawieszona do czasu ostatecznego załatwienia reklamacji. O swoich negatywnych uwagach dotyczących przebiegu polowania myśliwy cudzoziemiec powinien poinformować dysponenta i BP zaraz po ich zaistnieniu.

D. Reklamacje

Ewentualne reklamacje myśliwych zagranicznych odnośnie organizacji i realizacji polowań, warunków zakwaterowania i wyżywienia, wartości zdobytych trofeów,
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pracy personelu organizatora polowań lub tłumacza itp. będą rozpatrywane przez
“DIANA-PZŁ” Sp. z o.o. pod warunkiem, że zostaną doręczone przez myśliwych tłumaczowi lub złożone w biurze polowań na piśmie (za potwierdzeniem) najpóźniej do
chwili podpisania protokołu z polowania. O fakcie wręczenia pisemnej reklamacji należy wnieść uwagę w protokole z polowania.
Reklamacje składane po zakończeniu polowania, opuszczeniu łowiska lub wyjeździe
z Polski oraz w innym trybie niż na piśmie - nie będą rozpatrywane.
II. INFORMACJE DODATKOWE
l. Każdy myśliwy - cudzoziemiec przybywający na polowanie do Polski jest ubezpieczony przez biuro polowań w zakresie OC (Odpowiedzialności Cywilnej).
Koszt ubezpieczenia każdego myśliwego za pobyt do 15 dni wynosi 16 EURO.
2. Zagraniczny myśliwy zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 23.03.2005 r w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz a w szczególności zasad określonych w rozdziale 2, 3 i 5 w/w rozporządzenia. Przepisy te muszą być przedstawione przez przedstawiciela dysponenta (lub tłumacza), przed rozpoczęciem polowania w języku zrozumiałym dla myśliwego. Na życzenie myśliwego wyciąg z w/w rozporządzenia może
być wysłany na wskazany adres przed rozpoczęciem polowania. W przypadku nieprzestrzegania powyższych przepisów, szczególnie dotyczących zachowania bezpieczeństwa na polowaniu, dysponent ma prawo wykluczyć myśliwego z polowania
w danym dniu lub w drastycznym przypadku – przerwać organizowane polowanie.
Myśliwym nie będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do jakichkolwiek odszkodowań.
3. Po zakończeniu polowania i dokonaniu oceny trofeów sporządza się protokół
z polowania, określający ilość, rodzaj i jakość zrealizowanych świadczeń. Protokół
sporządzony jest przez przedstawiciela biura polowań przy udziale przedstawiciela
dysponenta i myśliwego zagranicznego (wskazana jest obecność podprowadzającego)
na obowiązującym numerowanym druku, w języku polskim i obcym, zrozumiałym dla
myśliwego. Protokół podpisują przedstawiciel BP, dysponenta oraz myśliwy zagraniczny uczestniczący w polowaniu.
Protokół z polowania stanowi podstawę do:
wywiezienia z Polski przez myśliwego-cudzoziemca wymienionych w nim trofeów
bez opłat celnych, rozliczenia należności za polowania pomiędzy biurem polowań
a zagranicznym biurem polowań lub myśliwym zagranicznym oraz biurem polowań
a dysponentem. W sprawach spornych jest podstawą do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji każdej ze stron.
4. Oceny wszystkich trofeów zwierzyny dokonuje się w czasie sporządzania protokołu
(wskazane jest aby od zakończenia preparacji upłynęło min. 24 godz.). Określony przy
tej ocenie ciężar trofeum stanowi podstawę do obliczenia należności, której myśliwy
nie ma prawa reklamować. Jeżeli pozyskane przez myśliwego zagranicznego trofeum
może przedstawiać wartość medalową (określoną według formuły CIC - Conseil International de la Chasse) wówczas dysponent ma obowiązek poinformować o tym fakcie przedstawiciela BP najpóźniej w momencie zgłaszania zakończenia polowania
w celu umożliwienia przeprowadzenia wyceny medalowej trofeum.

5

5. Jeżeli myśliwy zabiera poroże upolowanej zwierzyny płowej (bez spreparowania
trofeum), w protokole należy podać ciężar całego łba oraz szacunkową masę trofeum.
Określona szacunkowa masa trofeum stanowi podstawę do obliczenia należności za
odstrzał zwierzyny i żadna reklamacja nie będzie uwzględniona.
6. Opłata za postrzelenie zwierzyny będzie naliczana wyłącznie w przypadku nie odnalezienia zwierzyny. Podprowadzający zobowiązany jest przedstawić myśliwemu
dowody postrzelenia w postaci farby lub ścinki. W przypadku znalezienia postrzelonej
sztuki, naliczona będzie opłata wg wartości trofeum plus zryczałtowana kwota za zepsutą tuszę, wyliczona na podstawie aktualnych cen skupu dziczyzny. Na wyraźne życzenie, poszukiwanie postrzelonej zwierzyny w celu odzyskania trofeum może być
kontynuowane po wyjeździe myśliwego, o ile do protokołu z polowania wniesione zostanie zobowiązanie uregulowania należności za trofeum - wg stawek określonych
w niniejszym cenniku oraz opakowanie i przesyłkę trofeum pod wskazany adres wg
stawek podanych przez biuro polowań.
7. Przy polowaniu na zwierzynę grubą do protokołu wpisuje się wszystkie strzały chybione - bez pobierania opłat.
8. Za wszystkie roszczenia klientów wynikające z: nieprawidłowej organizacji polowania, wykonania świadczeń niezgodnie z zamówieniem, innej niż w zamówieniu kategorii kwatery, niewłaściwej pracy personelu łowieckiego lub własnego tłumacza odpowiada dysponent.
9. Jeżeli zagraniczny myśliwy pozostawia w Polsce zdobyte na polowaniu trofeum lub
skórę (nie wywozi go ze sobą po zakończeniu polowania), fakt ten winien być wyraźnie odnotowany w protokole z polowania w punkcie "Uwagi".
10. Jeżeli myśliwy zagraniczny chce korzystać ze świadczeń pobytowych bez pośrednictwa BP musi na to wyrazić zgodę dysponent łowiska (koło łowieckie lub OHZ)

III. ŚWIADCZENIA POBYTOWE

Pobyt cudzoziemca (myśliwego lub osoby towarzyszącej)
Cena obejmuje:
- zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie cudzoziemca
- zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie pilota-tłumacza i wynosi dziennie :
a) w kwaterach myśliwskich kategorii S
- 63,- dopłata do pokoju 1-osobowego
- 13,b) w kwaterach myśliwskich kategorii I
- 55,- dopłata do pokoju 1-osobowego
-12,c) we wszystkich pozostałych kwaterach myśliwskich
- 45,- dopłata do pokoju 1-osobowego
-8,Uwaga! W hotelach kat.**** i wiecj, SPA, itp. – cena będzie uzgadniana z klientem
indywidualnie przed rozpoczęciem polowania.
Do kategorii S zaliczamy kwatery zlokalizowane w hotelach (**,***), pałacykach,
willach itp. lub innych małych budynkach wolnostojących, które posiadają:
- łazienkę do wyłącznej dyspozycji myśliwych,
- oddzielny pokój jadalny i wypoczynkowy wyposażony w telewizor,
- pomieszczenie (miejsce) do suszenia ubrań i obuwia.
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Pokoje zajmowane przez myśliwych muszą być odpowiednio i wygodnie urządzone
( wygodne łóżko lub tapczan, szafa na ubrania, szafka lub półka przy łóżku).
Do kategorii I zaliczamy kwatery zlokalizowane w hotelach (*,**) lub pensjonatach
oraz w innych budynkach wolnostojących, które posiadają:
- łazienkę do dyspozycji myśliwych,
- oddzielny pokój jadalny i wypoczynkowy.
Pokoje zajmowane przez myśliwych muszą być odpowiednio i wygodnie urządzone
( wygodne łóżko lub tapczan, szafa na ubrania, szafka lub półka przy łóżku)
Pozostałe kwatery myśliwskie są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych nie spełniających wymogów kat. S i I (wykorzystywanie lokali w blokach mieszkalnych jest
niedopuszczalne). Myśliwi muszą mieć możliwość korzystania z łazienki.
Dopuszcza się podawanie posiłków w pomieszczeniu zajmowanym przez myśliwych
pod warunkiem, że jest ono odpowiednio duże i nie wymaga każdorazowego przestawiania mebli. Pokoje zajmowane przez myśliwych muszą być odpowiednio i wygodnie urządzone ( wygodne łóżko lub tapczan, szafa na ubrania, szafka lub półka przy
łóżku)
UWAGA !
- w przypadku przekroczenia świadczeń pełnej doby (całodzienne wyżywienie + nocleg) o jeden posiłek stosowana będzie dopłata zryczałtowana od cudzoziemca - 15,- w przypadku niepełnych świadczeń (całodzienne wyżywienie i nocleg) o jeden posiłek mniej, stosowane będzie obniżenie kosztów pobytu cudzoziemca o zryczałtowaną
stawkę pobytową - 10,- na specjalne zamówienie klienta może być zorganizowany uroczysty posiłek
(obiad lub kolacja) za dodatkową opłatą od osoby - 16,Uwagi dotyczące zatrudnienia i ewentualnego zakwaterowania tłumacza
1. Pilot jest zatrudniany przez DYSPONENTA łowiska lub Biuro Polowań i musi
władać językiem zrozumiałym dla myśliwego
2. W przypadku polowań zbiorowych dla dużych grup myśliwych konieczna jest
obecność pilota również w czasie polowania.
3. Koszty zatrudnienia pilota-tłumacza na polowaniu wynoszą dziennie od cudzo
ziemca (myśliwego lub osoby towarzyszącej) od 5 do 13,- w zależności od rodzaju
polowania oraz czasu pracy tłumacza
4. Wynagrodzenie w złotych tłumaczy ustala zlecający tj. DYSPONENT łowiska lub
Biuro Polowań

IV. ORGANIZACJA POLOWAŃ:
1. Polowanie indywidualne
Organizacja polowania indywidualnego obejmuje: przygotowanie łowiska, zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego, preparację i ocenę trofeów.
Opłata wynosi od każdego myśliwego dziennie - 59,-

7

Dzień organizacji polowania obejmuje 2 wyjścia do łowiska: „ranne” i „wieczorne”
(lub 1 „całonocne”). W związku z nakładami poniesionymi przez dysponenta łowiska
oraz rezerwacją czasu pracy podprowadzającego opłata za organizację polowania będzie naliczana zgodnie z zamówieniem. Rezygnacja myśliwego z polowania w danym
dniu nie stanowi podstawy do obniżenia kosztów organizacji polowania.
2. Polowanie zbiorowe:
Polowanie zbiorowe może być organizowane od dnia 1 października do dnia 31 stycznia.
Odstrzał drapieżników (lisa, kuny, jenota, szopa pracza, norki amerykańskiej) w czasie
polowania zbiorowego jest bezpłatny, wymaga jednak wpisu do protokołu z polowania.
Organizacja polowania pędzonego obejmuje: przygotowanie łowiska, zapewnienie
niezbędnej ilości naganiaczy i psów myśliwskich, transport podczas polowania, pokot
zwierzyny, uroczyste ogłoszenie króla polowania, wręczenie pamiątek dla króla i v-ce
króla polowania, preparację i ocenę trofeów. Zalecana jest również obecność sygnalisty.
Opłata od każdego myśliwego, za każdy dzień polowania wynosi:
Polowanie na zwierzynę grubą:
- polowanie dla 3-5 myśliwych (mała grupa)
-95,- polowanie dla 6-ciu i więcej myśliwych (duża grupa)
-129,Uwaga !
Istnieje możliwość uczestniczenia 1-2 myśliwych zagranicznych w polowaniu zbiorowym zorganizowanym dla członków Koła Łowieckiego. Opłata za uczestnictwo w takim polowaniu (od każdego myśliwego za każdy dzień polowania) wynosi 50, Poza powyższą opłatą myśliwy płaci za odstrzeloną przez siebie zwierzynę zgodnie
z cenami podanymi w niniejszym cenniku.
Polowanie na zwierzynę drobną.
Na życzenie myśliwego (lub ZBP) Diana-PZŁ może zorganizować polowanie zbiorowe na bażanty, kaczki lub kuropatwy. Opłata za organizacje polowania i odstrzał będzie wówczas negocjowana z dysponentem łowiska i zostanie przedstawiona myśliwemu (lub ZBP) do akceptacji przed wystawieniem Voucheru i przyjazdem do Polski
Polowania ryczałtowe
BP Diana-PZŁ może zorganizować również polowanie indywidualne i zbiorowe opłacane ryczałtem. Warunki organizacji takiego polowania oraz wysokość opłaty jest ustalana przed wystawieniem Voucheru z dysponentem łowiska i zainteresowanym myśliwym.

V. INNE OPŁATY ORAZ USŁUGI
1. Koszty przygotowania dokumentacji imprezy pobierane przez biuro polowań
(od każdego myśliwego biorącego udział w imprezie.) - 65,2. Opłata za transport myśliwego zagranicznego w czasie polowania indywidualne
go wynosi 0,5 euro za kilometr. Dopuszcza się również rozliczenie w formie ryczał-
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tu, którego wysokość musi być ustalona najpóźniej przed pierwszym wyjazdem do
łowiska.
Na życzenie myśliwego mogą być zorganizowane dodatkowe usługi (np. jazda konna,
wędkowanie, wycieczki żaglówką lub łodzią wiosłową itp. Warunki ich realizacji oraz
płatności są każdorazowo ustalane między zainteresowanym myśliwym ( lub ZBP) a
Dianą –PZŁ.
Myśliwy zagraniczny może przyjechać na polowanie z psem. Każdorazowo musi być
to ustalone z właścicielem lub dysponentem kwatery myśliwego zagranicznego. Ewentualne koszty związane z pobytem psa, w tym wyrządzone przez niego szkody pokrywa właściciel. Wyżywienie psa załatwia właściciel we własnym zakresie. Jeden myśliwy może przywieźć 1 psa, fakt ten musi być zgłoszony przy zamówieniu polowania.

VI. GATUNKI ZWIERZYNY, ODSTRZAŁY, TROFEA
JELENIE

Jeleń - byk
Trofeum - wieniec i grandle
Okres polowań - 21 sierpnia - 28 lutego
Opłata za odstrzał wg wagi wieńca wraz z czaszką, (w tym: kością nosową,
potyliczną oraz górną szczęką) bez żuchwy
do 1,99 kg
- 289, 2,00 kg - 2,49 kg
- 499,2,50 kg - 2,99 kg
- 639,3,00 kg - 3,49 kg
- 729,3,50 kg - 4, 99 kg
- 899,5,00 kg - 5,99 kg
- 1059,- + 3,5- za każdą 0,01 kg powyżej 5 kg
6,00 kg - 6,99 kg
- 1.409,- + 5,0 za każdą 0,01 kg powyżej 6 kg
7,00 kg - 7,99 kg
- 1.919,- + 9,9 za każdą 0,0l kg powyżej 7 kg
od 8,00 kg
- 2.909,- +12,5 za każdą 0,01 kg powyżej 8 kg
Jeleń byk szpicak - odstrzał lub postrzelenie
Jeleń byk - postrzelenie

- 144,- 529,-

Jeleń - łania
Trofeum – grandle
Okres polowań - 1 września - 15 stycznia
Opłata za odstrzał lub postrzelenie

- 60,-

Jeleń – ciele
Okres polowań –1 września— 28 lutego
Opłata za odstrzał lub postrzelenie

- 60,-
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DANIELE
Daniel – byk
Trofeum – poroże
Okres polowań - byki - 1 września – 28 lutego
Opłata za odstrzał według wagi poroża wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką (bez żuchwy)
do 1,49 kg
1,50 kg - 2,49 kg
2,50 kg - 2,99 kg
od 3,00 kg

- 339,- 379,- + 2,3 za każdą 0,01 kg powyżej 1,5 kg
- 609,- + 4,0 za każdą 0,01 kg powyżej 2,5 kg
- 1009,- + 10,0 za każdą 0,01 kg powyżej 3,0 kg

Daniel - byk postrzelony
Daniel - szpicak odstrzał lub postrzelenie

- 339,- 169,-

Daniel - łania lub cielę
Okres polowań - łania - 1września - 15 stycznia
- cielę - 1 wrzesnia – 28 lutego
Opłata za odstrzał lub postrzelenie - 50,SARNY
Sarna – rogacz
Trofeum – parostki
Okres polowań - 11 maja - 30 września
Opłata za odstrzał według wagi parostków wraz z czaszką, kością nosową
i potyliczną oraz górną szczęką - po odjęciu 90 g:
do 99 g
100 g - 149 g
150 g - 199 g
200 g - 249 g
250 g - 299 g
300 g - 349 g
350 g - 399 g
400 g - 449 g
450 g - 499 g
od 500 g
Sarna - rogacz postrzelony
Sarna - rogacz - perukarz

- 45,- 61,- 115,- 165,- 195,- 230,- 429,- 779,- 1179,- 1629,- 165,- 1851,-

+ 0,6 za każdy 1 g powyżej 200 g
+ 0,7 za każdy 1 g powyżej 250 g
+ 4,0 za każdy 1 g powyżej 300 g
+ 7,0 za każdy 1 g powyżej 350 g
+ 8,0 za każdy 1 g powyżej 400 g
+ 9,0 za każdy 1 g powyżej 450 g
+ 9,3 za każdy 1 g powyżej 500 g
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Sarna - koza lub koźle
Okres polowań - 1 października - 15 stycznia
Opłata za odstrzał lub postrzelenie

- 30,-

DZIKI
Okres polowań:

– cały rok.

Dzik - odyniec
Trofeum - oręż (szable i fajki)
Opłata za odstrzał według długości szabel (średnia długość obu szabel mierzonych po zewnętrznym łuku):
14,0 - 15,9 cm
- 385,16,0 - 20,0 cm
- 409,- + 11,0 za każdy mm powyżej 16 cm
powyżej 20 cm
- 849,- + 14,0 za każdy mm powyżej 20 cm
Uwaga: koszt preparacji oręża poniżej 14,0 cm wykonanej na życzenie
myśliwego 60,Uwaga: o ile myśliwy zabiera cały łeb odyńca, do obliczenia należności za odstrzał przyjmowana będzie zasada, że widoczna część szabel stanowi 1/3 całkowitej ich długości.
Dzik - wycinek (o długości szabel do 13,9cm), warchlak, przelatek i locha opłata za odstrzał według ciężaru tuszy po wypatroszeniu:
do 29,9 kg
- 50,od 30,0 kg do 49,9 kg
- 113,od 50,0 kg do 79,9 kg
- 199,od 80,0 kg
- 283,Dzik postrzelony na polowaniu indywidualnym lub zbiorowym - 80,Uwaga:
W okresie od 01.05. do 31.09. cena za odstrzał dzików nie trofeowych, rozliczanych według masy tuszy ulega obniżeniu o 20 %.
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Zdobycie wszelkich trofeów, które wstępnie wycenione przez przedstawiciela BP według formuły określonej przez CIC otrzymają punktację premiowaną przyznaniem medalu zostanie potwierdzone wydaniem stosownego dyplomu

Zapraszamy do korzystania z usług
Biura Polowań “Diana-PZL” w Olsztynie

Darz Bór !!!
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