Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 05.04.2018
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie „Biuro Turystyki Myśliwskiej ROZTOCZE”
ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,
tel: +48 81 532 70 37, e-mail: hunting@lublin.lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl

Oferta cenowa
dla myśliwych korzystających z komercyjnej formy usług z zakresu
turystyki myśliwskiej, organizowanej za pośrednictwem RDLP w
Lublinie - Biura Turystyki Myśliwskiej "Roztocze" oraz dla
zagranicznych i krajowych biur polowań
/ceny brutto w PLN z VAT/

Lublin, dn. 05.04.2018 r.

Sporządził:
Stanowisko ds. Łowiectwa DŁ

Zatwierdził:
Jerzy Sądel
Dyrektor RDLP w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie „Biuro Turystyki Myśliwskiej ROZTOCZE”
ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,
tel: +48 81 532 70 37, e-mail: hunting@lublin.lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl

Lp.

1.

2.
3.
4.

7.

8.

9.

1)

Usługi w zakresie turystyki myśliwskiej

Cena w PLN

I - Świadczenia pobytowe - nocleg ze śniadaniem (od 1 os. za 1 dzień) 1)
230,W kwaterach myśliwskich kat. 3 listki dębu
a dopłata do apartamentu
60,b dopłata do pokoju do pojedynczego użytku
40,180,W kwaterach myśliwskich kat. 2 listki dębu
a dopłata do pokoju do pojedynczego użytku
40,190,W kwaterach niezależnie od kat. i hotelach
a dopłata do pokoju do pojedynczego użytku
33,Wyżywienie:
a obiad
50,b kolacja
35,uroczysty posiłek na zgłoszone wcześniej specjalne
c
105,zamówienie klienta
Pobyt dzieci w kwaterach myśliwskich:
a dzieci do lat 4
bezpłatnie
b dzieci od 4 do 12 lat
upust w wys. 20%
Jeżeli klient zamawia organizację polowania bez zakwaterowania i
wyżywienia a jednocześnie korzysta z usług pilota-tłumacza,
150,opłata za usługi pilota wynosi dziennie
Gdy w takim przypadku organizator zabezpiecza pilotowi
zakwaterowanie i wyżywienie, pobierana jest dodatkowa opłata
170,za każdy dzień
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 11.00 następnego dnia

II - Organizacja polowania (od 1 os. za 1 dzień)
1. Polowanie indywidualne
2. Polowanie zbiorowe
a grupa do 10 os. - za 1 dzień
b grupa powyżej 10 os. - za 1 os.
2)

2)

250,5 000,500,-

W kwocie organizacji polowania mieszczą się czynności: przygotowania łowiska do polowania, podprowadzania
myśliwych (1 na 1) , poszukiwania postrzelonej zwierzyny, patroszenia i przygotowania zwierzyny do transportu.
Ponadto w odniesieniu do polowania zbiorowego opłata za organizację polowania zawiera również koszty
transportu i posiłku myśliwych na polowaniu zbiorowym, wykorzystania naganki i podkładaczy, przygotowania
pokotu, wręczenia pamiątkowych medali.

2

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie „Biuro Turystyki Myśliwskiej ROZTOCZE”
ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin,
tel: +48 81 532 70 37, e-mail: hunting@lublin.lasy.gov.pl, www.lublin.lasy.gov.pl

III - Opłata za trofeum
1.

3)

Jelenie
a
b

postrzelenie jelenia byka
postrzelenie jelenia łani lub cielaka

2 100,210,4)

2.

Byki
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

trofeum o masie do 2 kg
trofeum o masie od 2,01 do 2,49 kg
trofeum o masie od 2,50 do 2,99 kg
trofeum o masie od 3,00 do 3,49 kg
trofeum o masie od 3,50 do 3,99 kg
trofeum o masie od 4,00 do 4,49 kg
trofeum o masie od 4,50 do 4,99 kg
trofeum o masie od 5,00 do 5,99 kg
trofeum o masie od 6,00 do 6,99 kg
trofeum o masie od 7,00 do 7,99 kg
trofeum o masie 8 kg i wyżej
Łanie i cielęta

a

trofeum rapcie

3.
4.

990,1 700,2 300,2 750,3 150,4 100,4 600,4 600,- + 8,50 za każdy 0,01 kg pow. 5,00 kg
5 600,- + 19,- za każdy 0,01 kg pow. 6,00 kg
7 500,- + 30,- za każdy 0,01 kg pow. 7,00 kg
10 500,- + 42,- za każdy 0,01 kg pow. 8,00 kg
290,-

Daniele
a
b

postrzelenie daniela byka
postrzelenie daniela łani lub cielaka

1 260,210,Byki4)

5.
a
b
c
d
e
6.
a

trofeum daniela byka szpicaka
trofeum o masie do 1,49 kg
trofeum o masie od1,50 do 2,49 kg
trofeum o masie od 2,50 do 2,99 kg
trofeum o masie 3 kg i wyżej
Łanie i cielęta
trofeum, grandle i rapcie

600,1 600,2 500,- + 10,- za każdy 0,01 kg pow. 1,50 kg
3 500,- + 15,- za każdy 0,01 kg pow. 2,50 kg
4 250,- + 40,- za każdy 0,01 kg pow. 3,00 kg
210,-

3)

Opłata za frofeum zawiera koszty preparowania trofeów i ich przechowywania, wstępnej wyceny według formuły
CIC oraz wydania certyfikatu. Certyfikat wydawany jest obowiązkowo w przypadku pozyskania trofeum: wieńca
jelenia byka, łopat daniela byka, parostków sarny rogacza, oręża dzika, które w wyniku wstępnej wyceny
medalowej otrzymały medal złoty, srebrny lub brązowy. W przypadku, gdy trofeum nie zostało zakfalifikowane
jako trofeum medalowe certyfikat może zostać wydany na prośbę myśliwego.

4)

Wysokość opłaty za trofeum ustalana jest na podstawie wagi (kompletna czaszka z kością nosową i górną szczęką)
określonej przez komisję do spraw wyceny trofeów na 24 godziny od zakończenia preparacji, po wstępnym
wysuszeniu w temp. pokojowej. Jeżeli ważenie odbywa się w innym terminie, wówczas o korektach decyduje
komisja.
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7.

Sarny
a
b

postrzelenie sarny kozła
postrzelenie sarny kozy lub koźlęcia

630,100,5)

8.

Kozły
a
b
c
d
e
f
g

trofeum o masie do 149 g
trofeum o masie od 150 do 199 g
trofeum o masie od 200 do 299 g
trofeum o masie 300 do 349 g
trofeum o masie 350 do 399 g
trofeum o masie 400 do 499 g
trofeum o masie 500 g i wyżej
trofeum kozła perukarza

9.

220,420,600,- + 3,50 za każdy 1 g pow. 200
950,- + 12,- za każdy 1 g pow. 300
1 550,- + 22,- za każdy 1 g pow. 350
2 650,- + 26,- za każdy 1 g pow. 400
5 400,2 100,Kozy, koźlęta

a

racice

150,-

10.

Dziki
a
a
b
c
d

6)

postrzelenie dzika
Trofeum (szable) o długości do 13,99 cm:

210,-

osobników o wadze do 29,99 kg
osobników o wadze od 30,00 do 49,99 kg
osobników o wadze od 50,00 do 79,99 kg
osobników o wadze powyżej 80 kg
Trofeum (szable) o długości od 14,00 do 15,99 cm
Trofeum (szable) o długości od 16,00 do 20,00 cm
Trofeum (szable) o długości pow. 20,00 cm

315,420,630,1 050,1 700,2 000,- + 50,- (za każdy 1 mm pow. 16 cm)
4 000,- + 60,- (za każdy 1 mm pow. 20 cm)

Zwierzyna drobna7)

11.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
ł
m
n

trofeum z lisa (czaszka)
trofeum z jenota (czaszka)
trofeum z borsuka (czaszka)
trofeum z piżmaka (skóra)
trofeum z kuny (czaszka)
trofeum z tchórza (czaszka)
trofeum z zająca (skóra)
trofeum z dzikiej gęsi (pióra)
trofeum z dzikiej kaczki (pióra)
trofeum z bażanta (pióra)
trofeum z kuropatwy (pióra)
trofeum za słonki (pióra)
trofeum z gołębia grzywacza (pióra)
trofeum z łyski (pióra)
trofeum z jarząbka (pióra)

60,60,60,20,20,20,100,60,40,40,25,20,15,15,80,-

5)

Opłata za trofeum według wagi trofeum netto tzn. wagi całkowitej trofeum (kompletna czaszka z kością nosową i
górną szczęką) określonej przez komisję do spraw wyceny trofeów na 24 godziny od zakończenia preparacji, po
wstępnym wysuszeniu w temp. pokojowej, pomniejszonej o 90 g.

6)

Opłata za trofeum na podstawie średniej długości szabel, mierzonej po ich zewnętrznej krawędzi.

7)

Opłata za sam odstrzał jenota i lisa nie jest pobierana
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IV - Zakup tuszy lub skóry
1. a surowa skóra z dzika, jelenia, daniela i sarny za 1 kg wagi
b tusza dzika, jelenia, daniela i sarny za 1 kg wagi
c
tusza dzikej gęsi za 1 szt.
d
tusza bażanta za 1 szt.
e
tusza kuropatwy za 1 szt.
f
tusza dzikiej kaczki za 1 szt.
g
tusza zająca za 1 szt.
V - Usługi transportowe:

25,25,35,20,20,15,50,-

1. Wynajem samochodu (za pracę pojazdu bez względu na liczbę pasażerów):
a
b
c
d
e
f

terenowy z kierowcą w celach związanych z polowaniem - sposób rozliczenia do wyboru przed polowaniem
na podstawie liczby przejechanych kilometrów
3,- za 1 km
lub opłata ryczałtowa za dzień od myśliwego
210,- za 1 dzień
osobowy z kierowcą - transfer myśliwych
2,- za 1 km
BUS z kierowcą - transfer myśliwych
3,- za 1 km
wynajem pojazdu konnego
100,- za 1 godzinę
VI - Usługi dodatkowe

20,- za 1 dobę
1. a opłata za pobyt psów towarzyszących myśliwym
b wynajem psa myśliwskiego na zwierzynę drobną
170,- za 1 dzień
VII - Pozostałe koszty (opłata jednorazowa od 1 myśliwego)
1. Koszty administracyjne i ogólnogospodarcze:
a polowanie indywidualne
200,b polowanie zbiorowe
350,VIII - Rabaty
-20%
- od 15.01 do 28.02
1. a jelenie byki
b dziki o wadze do 49,99 kg - od 01.04 do 31.08
-30%
IX - Zamówienia i anulowanie polowania
1. W celu zamówienia polowania należy złożyć pisemne zamówienie na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Lublinie „Biuro Turystyki Myśliwskiej ROZTOCZE”, ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin lub za
pośrednictwem e-mail na adres: hunting@lublin.lasy.gov.pl z podaniem:
a imion i nazwisk oraz adresów uczestników
b dokładnego terminu pobytu (nie dotyczy myśliwych krajowych)
c rodzaju i ilości zwierzyny do odstrzału
d zakresu świadczeń (zamawiane wyżywienie, rodzaj pokoi, liczba dni organizacji polowania, transfer do łowiska)
kopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania polowania i posiadania broni np.:
e Europejska Karta Broni - dotyczy myśliwych zagranicznych (w odniesieniu do myśliwych krajowych wymagane
jest okazanie dokumentów przed przystąpieniem do polowania i złożenie stosownego oświadczenia)
2. Zamawiający polowanie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na polowanie, obejmującej następujące świadczenia:
a Zakwaterowanie i wyżywienie
b Organizację polowania
c Koszty administracyjne i ogólnogospodarcze
Kwotę zaliczki w wysokości planowanych świadczeń należy wpłacić na konto bezpośredniego organizatora
(Nadleśnictwa lub Koła Łowieckiego) na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem polowania. W przypadku złożenia
zamówienia w krótszym terminie należy niezwłocznie wpłacić zaliczkę. Brak wpłaty zaliczki w terminie uprawnia
BTM "Roztocze" do anulowania zamówienia.
3. Opóźnienie przyjazdu lub skrócenie pobytu:
W przypadku opóźnienia przyjazdu lub skrócenia zamówionego pobytu organizator policzy dodatkowo za ponad
a
faktyczną ilość dni pobytu i polowania:
maksymalnie 2 dni pełnego pobytu + maksymalnie 2 dni organizacji polowania indywidualnego za każdego
b
myśliwego
3. W przypadku anulowania zamówionego polowania w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy
wpłacona zaliczka pozostaje w dyspozycji organizatora
4. Świadczenia niewymienione w ofercie ustala się każdorazowo indywidualnie
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