OFERTA CENOWA

BIURO POLOWAŃ „BIESZCZADY”
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

CENY W PLN

SEZON 2019/2020

Szanowni Państwo
Zapraszamy Państwa na polowanie za pośrednictwem Biura Polowań BIESZCZADY
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszej oferty, prosimy o przesłanie na nasz
adres zamówienia zawierającego n/w informacje:
 nazwisko i imię myśliwego
 adres zamieszkania
 data i miejsce urodzenia
 narodowość
 nr paszportu
 typ i nr broni, którą myśliwy zabierze na polowanie
 termin polowania
 gatunki i ilości zwierzyny przewidzianej do odstrzału
 język, którym powinien posługiwać się pilot-tłumacz
Zamówienie musi wpłynąć do naszego biura nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem
polowania. Po otrzymaniu od nas potwierdzenia polowania należy wpłacić na nasze konto
przedpłatę w wysokości 40% wartości polowania, którą zalicza sie na poczet pozyskanych
trofeów. Po jej otrzymaniu prześlemy Państwu voucher. Przesyłając Państwu voucher podamy
również dokładny adres i trasę dojazdu do miejsca zakwaterowania w łowisku oraz inne
niezbędne informacje dotyczące polowania.
SPOSÓB ZAPŁATY ZA POLOWANIE:




Przedpłatę należy przekazać na nasze konto przed rozpoczęciem polowania.
Zapłata pozostałej części należności nastąpi w dniu rozliczenia polowania
w PLN.
Prosimy również o podawanie nam dokładnego nr. konta w celu ew. zwrotów
należności.

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 1994 r. wprowadziliśmy KARTĘ STAŁEGO KLIENTA
z 5% obniżką na wszystkie pozycje wymienione w niniejszym Cenniku. Obniżka ta możliwa
jest przy czwartym polowaniu, po wcześniejszym zrealizowaniu przez Was trzech kolejnych
efektywnych polowań indywidualnych w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny /OHZ/ RDLP
w Krośnie. Karta Stałego Klienta traci ważność po upływie 2 lat nieobecności, licząc od
ostatniego polowania indywidualnego.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Biuro Polowań BIESZCZADY
Ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
tel. (+48)134373945; fax. (+48)134373902
e-mail : jagd@krosno.lasy.gov.pl; www.krosno.lasy.gov.pl
Nasze konto:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Biuro Polowań BIESZCZADY
Bank BGŻ BNP Paribas SA Oddział w Krośnie
IBAN PL19 2030 0045 1110 0000 0025 2060
S.W.I.F.T.: PPABPLPKXXX

CENY W PLN
Świadczenia pobytowe
Cena obejmuje:
1. Zakwaterowanie.
2. Wyżywienie.
3. Opłaty meldunkowe.
i wynosi za jeden dzień od osoby :
kwatera kat. LUX

600,00

kwatera kat. S

280,00

kwatera kat. I

200,00

dopłata za pokój 1-osobowy lub 2-osobowy dla 1 osoby we wszystkich kat.

60,00

kwater
przekroczenie świadczeń o 1 posiłek

60,00

Organizacja polowania indywidualnego
Cena obejmuje:
a) odstrzał
b) przygotowanie łowiska
c) zapewnienie przewodnika podczas polowania
d) wstępną preparację trofeów
e) ocenę i wycenę trofeów i wynosi od myśliwego dziennie

Zatrudnienie pilota

-

240,00

-

60,00

Inne opłaty
W przypadku rezygnacji z polowania w terminie krótszym niż 7 dni, opłata wynosi za
każdego myśliwego równowartość 2 dni organizacji polowania oraz 2 dni pobytu.**
Skrócenie zamówionego pobytu o 2 dni i więcej - opłata wynosi równowartość 1 dnia
pobytu** i 1 dnia organizacji polowanianie, nie dotyczy to sytuacji wcześniejszego

wykonania zamówionego odstrzału. Odstrzał zwierzyny bez zgody podprowadzającego
– opłata wynosi dodatkowo 100% ceny odstrzału.
TROFEA
JELENIE
Termin polowania:


byki

21.08-28.02



łanie

01.09-15.01



cielaki

01.09 -28.02

Jeleń-byk– trofeum:

wieniec do 2 kg w tym szpicak
2,01 -

980,00

3,49 kg

2500,00

3,50 - 4,99 kg

3000,00

5,00 - 5,99 kg

4168,00 + 14,00 /10 g pow. 5 kg

6,00 - 6,99 kg

5556,00 + 22,00 / 10 g pow. 6 kg

7,00 - 7,99 kg

7736,00 + 42,00 / 10 g pow. 7 kg

8,00 - 8,99 kg

11896,00 + 56,00 / 10 g pow. 8 kg

9,00 i więcej

17440,00 + 64,00 / 10 g pow. 9 kg

Jeleń-byk postrzelony

3880,00 *

Jeleń-łania, ciele – odstrzał lub postrzelenie *
Trofeum grandle,rapcie

SARNY
Termin polowania


rogacze

11.05-30.09



kozy, koźlęta

01.10-15.01

400,00

Sarna – rogacz trofeum: parostki,ratki
Opłata za - wg wagi parostków z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką - po
odjęciu 90 g.

do 199 g

480,00

200 – 299 g

680,00 + 2,60 / 1g pow. 200 g

300 – 349 g

940,00 + 16,00 / 1 g pow. 300 g

350 – 399 g

1740,00 + 28,00 / 1 g pow. 350 g

400 g i więcej

3140,00 + 40,00 / 1 g pow. 400 g

Sarna-rogacz „perukarz“

7820,00

Sarna-rogacz-postrzelenie

680,00 *

Sarna- koza, koźle odstrzał lub postrzelenie

172,00

trofeum ratki

DZIKI
Termin polowania: cały rok

Opłata za organizację polowań zbiorowych
Od myśliwego dziennie

-

500,00

Dzik-odyniec-trofeum: oręż (szable i fajki).
Opłata wg długości szabli (średnia długość obu szabel mierzona po zewnętrznym łuku)

14,0 - 15,9 cm

1672,00

16,0 - 19,9 cm

1720,00 + 56,00 / 1 mm pow. 16 cm

20,0 cm i więcej

3904,00 + 80,00 / 1mm pow. 20 cm

Dzik-trofeum oręż (szable,fajki,rapcie) o długości oręża do 13,9 cm
Opłata wg wagi tuszy po wypatroszeniu
do 29,99 kg

152,00

30,00 - 59,99 kg

380,00

60,00 - 79,99 kg

756,00

80 kg i więcej

1100,00

Dzik postrzelony

520,00 *

Zwierzyna drobna - trofeum skóra
bezpłatny

Lis

USŁUGI TRANSPORTOWE
Wynajem pojazdu mechanicznego - za każdy przejechany kilometr

2,80

ZAKUP TUSZY LUB SKÓRY ( za 1 kg)
tusza jeleni i dzików w skórze i bez skóry

12,00

tusza saren w skórze i bez skóry

20,00

skóra w stanie surowym

34,00

skóra wysuszona

64,00

skóra na medalion

84,00

*za postrzał – stwierdzenie farby lub ścinki
**w przypadku zamówienia pobytu
KOSZTY MANIPULACYJNE

250,00

TRANSPORT
Zapewniamy transport myśliwych z portów lotniczych do łowisk wg cen ryczałtowych:

KRAKÓW

Port lotniczy – łowisko

840,00

Łowisko – port lotniczy

840,00

KATOWICE

WARSZAWA

RZESZÓW

Port lotniczy – łowisko

940,00

Łowisko – port lotniczy

940,00

Port lotniczy – łowisko

1080,00

Łowisko – port lotniczy

1080,00

Port lotniczy – łowisko

680,00

Łowisko – port lotniczy

680,00

UWAGA: powyższe ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT

Na stronie internetowej www.trofea.lasy.gov.pl możecie Państwo zobaczyć wszystkie
pozyskane trofea łowieckie medalowe z roku poprzedniego

