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PONUKA SPOLOČNEJ POĽOVAČKY NA BAŽANTY
(B A Ž A N T N I C A N O V É O S A D Y)
Miesto:


Uznaná bažantnica Nové Osady nachádzajúca sa medzi obcami Čierna Voda
a Veľké Úľany v okrese Galanta. Pred a počas poľovačky bude vypustených podľa počtu
strelcov min. 750 bažantov (zhruba v pomere 1:1 (kohút/sliepka), na základe čoho je
predpokladaný výrad od 600 ks (80%-ná očakávaná zloviteľnosť). Bažanty výborne lietajú
a sú pekne operené.

Termín:


október – február (konkrétny termín dohodneme podľa možností skupiny)

Spôsob lovu:


natláčka – strelci sú rozmiestnení na streleckých stanovištiach (8-24 (podľa počtu strelcov)
vopred vyznačených štandov pre každý pohon)



počet strelcov: 8-24



počet pohonov: 4-5 (strelecké stanovištia sa losujú – pre každý pohon má poľovnícky hosť
iné strelecké stanovište.

Program poľovníckej akcie:


8,00 hod. - zraz účastníkov poľovačky v reštaurácii



8,00 – 8,45 hod. - spoločné raňajky



8,45 – 9,00 hod. - presun do revíru (cca 15 min.)




9,00 hod. - nástup na poľovačku, transport do revíru terénnymi autami (cca 3 km)
9,30 – 15,00 hod. - 4-5 pohonov (počas poľovačky obed v revíri (guláš/kapustnica, dezert,
ovocie, čaj, káva, nealko)



15,30 – 16,30 hod. - výrad, rozdelenie diviny

 17,00 hod. - večera (polievka, 2x hlavné jedlo, dezert), vyhodnotenie kráľa lovu, posedenie
s cigánskou hudbou
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Cenník odstrelu (paušál bez ohľadu na počet ulovených bažantov jednotlivými hosťami):


cena za uloveného a dohľadaného bažanta na výrade:
13 EUR/ulovený bažant v októbri
14 EUR/ulovený bažant v novembri
15 EUR/ulovený bažant v decembri
16 EUR/ulovený bažant v januári
17 EUR/ulovený bažant vo februári



cena zahŕňa:
 divinu z polovice celkového počtu ulovených bažantov poľovníckou skupinou, t.j. v prípade
ulovenia 600 ks 12 hosťami si každý z hostí odnesie 25 bažantov
 občerstvenie počas poľovačky (raňajky v reštaurácii, obed v revíri, večera po poľovačke
so živou cigánskou hudbou)
 transport v revíri

* - ak 12 členná skupina uloví napr. 600 bažantov, celková cena poľovačky vychádza v októbri na 7.800 EUR,
t.j. na jedného strelca pripadá úhrada vo výške 650 EUR
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