Oferta
na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli
zwierzyny LP na terenie RDLP w Krośnie
/ceny brutto w PLN/

Sezon łowiecki 2021/2022

Organizacja polowania
a. polowanie indywidualne¹ b. polowanie zbiorowe

–

200,00 zł/dzień – polowanie jednodniowe
120,00 zł/dzień – polowanie min. dwudniowe
700,00 zł/dzień/myśliwy
(cena polowania zbiorowego obejmuje:
organizację polowania oraz odstrzał jeleni
łań, jeleni cieląt, saren kóz, saren koźląt,
dzików).

OFERTY DODATKOWE:

POLOWANIE PAKIETOWE – 1 250,00 zł.
pakiet zawiera: 3 dni organizacji polowania indywidualnego, odstrzał 1 jelenia byka
o wadze trofeum do 3,99 kg, odstrzał 3 jeleni łań lub jeleni cieląt oraz odstrzał
2 dzików.
W przypadku niezrealizowania odstrzału jelenia byka o wadze trofeum do 3,99
kg, pakiet obniża się o 30 %.
W przypadku pozyskania jelenia byka o wadze powyżej 3,99 kg myśliwy
uiszcza opłatę zgodną z cennikiem (opłata za trofeum jelenia byka), a wartość
pakietu obniża się o 30 %.
Pakiet obowiązuje od 15 października do 15 stycznia. O ilości pakietów
decyduje Nadleśniczy zarządzający ohz LP.
-

OFERTA ŁĄCZONA NA JELENIE BYKI
- 50 % rabat na odstrzał 1 jelenia byka o wadze trofeum do 3,99 kg, w przypadku
odstrzału 1 jelenia byka o wadze trofeum min. 6,00 kg. Rabat zostanie naliczony
w przypadku pozyskania wyżej wymienionych trofeów podczas jednorazowego
pobytu. Oferta dotyczy myśliwych polujących wg. oferty w pełnym zakresie
świadczeń.

¹ Zarządzający ohz LP określi, co oznacza dzień organizacji polowania. Organizacja polowania indywidualnego

na dzikie kaczki, bażanty, jarząbki, słonki oraz drapieżniki (lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz) wynosi 40 zł./dzień.

Opłata za trofeum

JELENIE
Postrzelenie²
Postrzelenie jelenia byka
Postrzelenie jelenia łani lub cielęcia

–
–

1 000,00 zł
500,00 zł

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

200,00 zł
300,00zł
400,00zł
600,00 zł
800,00 zł.
1000,00 zł.
1200,00 zł.
2 400,00zł
3 150,00zł
4 700,00zł
5 600,00zł + 18,00zł za każde
0,01 kg powyżej 8,00 kg

-

100,00 zł.

Opłata za trofeum

Byki*:
Trofeum o masie do 2 kg
Trofeum o masie od 2,01-2,49 kg
Trofeum o masie od 2,50-2,99 kg
Trofeum o masie od 3,00-3,49 kg
Trofeum o masie od 3,50- 3,99 kg
Trofeum o masie od 4,00- 4,49 kg
Trofeum o masie od 4,50-4,99 kg
Trofeum o masie od 5,00- 5,99 kg
Trofeum o masie od 6,00-6,99 kg
Trofeum o masie od 7,00-7,99 kg
Trofeum o masie od 8,00 i powyżej

Łanie i cielęta
Trofeum grandle, rapcie

*Uwaga:

W okresie od 10 do 30 września sprzedaż polowań na jelenie byki
odbywa się na podstawie oferty cenowej dla biur polowań i myśliwych zagranicznych
w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie.

² Uznanie za postrzałka następuje po znalezieniu farby lub ścinki. Przy postrzeleniu stosuje się podatek VAT

w wysokości jak przy organizacji polowania.

SARNY
Postrzelenie ²
Postrzelenie sarny - kozła
Postrzelenie sarny kozy lub koźlęcia

–
–

300,00 zł
150,00 zł

Opłata za trofeum
Kozły – masa trofeum netto:
Trofeum o masie do 149g (w tym rogacz guzikarz)
Trofeum o masie 150-199g
Trofeum o masie 200-299g
Trofeum o masie 300-349g
Trofeum o masie 350-399g
Trofeum o masie 400-499g

Trofeum kozła perukarza o wadze powyżej 550g

–
50,00 zł
–
100,00 zł
–
150,00 zł.
–
200,00 zł.
–
350,00 zł.
–
860,00 zł + 7,00zł za
każdy gram powyżej 400g
–
1 655,00 zł + 15,00zł za
każdy gram powyżej 500g
–
2 700,00 zł

Kozy i Koźlęta
Racice

–

Trofeum o masie 500g i powyżej

50,00 zł

DZIKI

Postrzelenie ²
Postrzelenie dzika

–

120,00 zł

Trofeum (szable) o długości do 13,99 cm:
a) osobników o wadze do 29,99 kg
b) osobników o wadze od 30,00- 49,99 kg
c) osobników o wadze od 50,00- 79,99 kg
d) osobników o wadze powyżej 80 kg

–
–
–
–

30,00 zł
50,00 zł
200,00 zł
300,00 zł

Trofeum (szable) o długości od 14,00- 15,99 cm

–

450,00 zł

Trofeum (szable) o długości od 16,00- 19,99 cm

–
610,00 zł + 5,50 zł za
każdy mm powyżej 16,00cm.

Trofeum (szable) o długości powyżej 20 cm

–
850,00 zł + 12,00zł za
każdy mm powyżej 20,00 cm

Opłata za trofeum

ZWIERZYNA DROBNA
Opłata za trofeum
1. trofeum z lisa (czaszka)
2. trofeum z jenota (czaszka)
3. trofeum z borsuka (czaszka)
4. trofeum z kuny (czaszka)
5. trofeum z tchórza (czaszka)
6. trofeum z dzikiej kaczki (pióra)
7. trofeum z bażanta (pióra)
8. trofeum ze słonki (pióra)
9. trofeum z gołębia grzywacza (pióra)
10. trofeum z jarząbka (pióra)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bez opłaty
bez opłaty
50,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

pkt. 1-5 – opłata bez preparacji trofeum

Świadczenia dodatkowe
Ściągnięcie skóry na medalion
Jeleń – byk
–
Sarna – rogacz
–
Dzik
–

160,00 zł
100,00 zł
130,00 zł

Ściągnięcie całej skóry
Jeleń
Sarna
Dzik

200,00 zł
100,00 zł
130,00 zł

–
–
–

Zakup skóry surowej
Cena jednego kg skóry stanowi 200% wartości aktualnej ceny tusz w I klasie jakości
uzyskanej od głównego odbiorcy.

