Licencje
Jak zdobyć licencję ?
Licencję uprawniającą do śródlądowego połowu ryb można zakupić w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Flandrii. Licencja jest imienna dlatego przydatnym
dokumentem będzie dowód tożsamości ( akceptowane są również polskie dokumenty ).
Dużym udogodnieniem jest również możliwość zakupu licencji online poprzez stronę internetową .
Od początku tego roku można zakupić elektroniczną wersję licencji uprawniającej do połowu ryb w regionie Flandrii poprzez stronę internetową z użyciem karty
identyfikacyjnej eID
Po wypełnieniu wniosku otrzymasz wiadomość e-mail z załączonym plikiem który możesz wydrukować osobiście. Możesz również okazywać w trakcie kontroli wersję
elektroniczną na urządzeniach mobilnych . Plusem zakupu tej opcji licencji jest to że w przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu istnieje możliwość ponownego
wydrukowania duplikatu .
W celu zakupienia licencji online wejdź na stronę :
https://www.natuurenbos.be/visverlof
Zakup licencji za pomocą czytnika kart eID
Kliknij

Zaloguj się przy pomocy czytnika kart

Utwórz formularz

Automatycznie zostaną wczytane dane z karty .

1.

Wybierz opcję czy chcesz licencję dla siebie czy dla siebie i dla twojego dziecka poniżej 15 roku życia następnie wpisz dane dziecka.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Wybierz rodzaj licencji :
- Bezpłatna dla dziecka poniżej 15 roku życia
- Podstawowa ( mała ) licencja
- Duża licencja
Wybierz wersję językową regulaminu, która zostanie wysłana na pocztę e-mail
Wybierz czy chcesz otrzymać broszurę informacyjną w wersji do druku
Zaznacz opcję Gelezen en goedgekeurd ( Jeżeli pojawią się błędy zostaną one zaznaczone )
Wybierz indienen jeśli chcesz przejść dalej
W kolejnym kroku zostaniesz przekierowany do strony z wyborem formy płatności. Po dokonaniu wpłaty na pocztę e-mail przesłana zostanie wiadomość w
której znajdziesz pliki zawierające zakupioną licencję którą możesz wydrukować oraz regulamin w wybranej wcześniej wersji językowej .

Zakup licencji za pomocą formularza
https://eloket.natuurenbos.be/visverloven/Pages/Persoon/PersoonMaintenancePage.aspx

https://www.natuurenbos.be/visverlof/visverlof-online-aanvragen-voor-buitenlanders

Licencja jest wysyłana pocztą pod podany w formularzu adres
Licencje wędkarskie
Każdy kto chce łowić w wodach publicznych we Flandrii, musi posiadać aktualną licencję. Licencja jest aktualna przez rok kalendarzowy. Karta Wędkarska obowiązuje do
dnia 31 grudnia każdego roku, w którym została wydana.
Każdy rodzaj licencji możesz nabyć poprzez stronę internetową www.visverlof.be lub zakupić w każdym urzędzie pocztowym we Flandrii
Bezpłatna licencja dla młodzierzy do 17 rokużycia
•
1 wędka, wyłącznie od 2 godzin przed wschodem do 2 godzin po zachodzie słońca
•
Z brzegu, nadbrzerza, z pomostu zakotwiczonego lub połączonego z brzegiem
•
Stosowanie żywych rybek jako przynęty jest zabronione
•
Każdą złowioną rybę należy natychmiast wypuścić w miejscu złowienia
•
Przetrzymywanie, transport złowionej ryby jest zabroniony
Płatna licencja €5 dla młodzierzy do 17 roku życia
•
Maksymalnie 2 wędki, można łowić w dzień oraz w nocy
•
Z brzegu i innych środków
•
Niedozwolone jest stosowanie żywej rybki jako przynęty
•
Każdą złowioną rybę należy natychmiast wypuścić w miejscu złowienia
•
Przetrzymywanie oraz transport złowionej ryby jest zabroniony
Zwykła licencja € 13
•
Maksymalnie 2 wędki ; można łowić wyłącznie 2 godziny przed wschodem słońca do 2 godzin po zachodzie słońca
•
Z brzegu, nadbrzeża, z pomostu zakotwiczonego lub połączonego z brzegiem
•
Stosowanie żywych rybek jako przynęty jest zabronione
•
Każdą złowioną rybę należy wypuścić w miejscu złowienia
•
Przetrzymywanie oraz transport złowionej ryby jest zabroniony
Duża licencja € 48
•
Maksymalnie 2 wędki, można łowić w dzień i w nocy
•
Z brzegu i z innych środków
•
Dopuszczalne jest używanie żywej rybki jako przynęty
•
Podczas połowu można przetrzymywać maksymalnie 20 żywych rybek ≤ 15 cm oraz 5 ryb > 15 zgodnie

