Polski Związek Łowiecki
Zarząd okręgowy Katowice
z siedzibą w Siemianowicach Śtąskich

w

Siemianowice Śląskie,

1

8'09.2020

r.

lnformacja Zanądu okręgowego PZŁ w Katowicach o terminie i miejscu oceny prawidłowości
odstrzału byków jelenia i daniela pozyskanych na terenie okręgu w sezonie 201912020 r.
Zarząd okręgowy podaje do wiadomoŚci termin i miejsce oceny prawidłowoŚci odstrzału bykÓw jelenia
daniela w 2020 r' Do oceny dokonywanej przez zespoły oceniające wzy Zarządzie okręgowym PZŁw
Katowicach zobowiązane są koła łowieckie, dzierzawiące obwody łowieckie na terenie okręgu zo PzŁ
Katowice. Koła łowieckie zobowiązane są dostarczyć prawidłowo wypełniony ,,Arkusz oceny
prawidłowoŚcl odstrzału'' w dwoch egzemplarzach tj. oryginał i kopię przedzielone kalką. Bezpośrednio po
dokonanej ocenie przedstawiciel koła łowieckiego, otrzymuje za potwierdzeniem kopię arkusza oceny.
Zobowiązuje się Zarzady koł łowieckich do poinformowania wszvstkich członkow koła, ktorzv dokonali
odstzału samcow ww. qatunku w dzierzawionvm przez koło obwodzie o terminie, miejscu i wvniku oceny
dokonanei przez zespołv oceniające.

i

Zewzględu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, zo PzŁ Katowice zaleca aby
. Właściwieopisane trofea pozyskane w danym kole łowieckim, dostarczone były do oceny przez
wyznaczoną osobę lub osoby przez zarząd koła.
. Członkowie komisji oraz osoby uczestniczące w ocenie, przestrzegalizasad bezpieczeństwa,
zachowania bezpiecznej odległoŚci od rozmÓwcy (1'5 - 2 metry), stosowania ŚrodkÓw ochrony
osobistejw postaci maseczek, przyłblc' jednorazowych rękawiczek ochronnych.
. Członkowie komisji oraz osoby uczestniczące w ocenie, systematycznie dokonywali dezynfekcji
dłoni, blatÓw, stołow oraz innych przedmiotow wykorzystywanych do przeprowadzenia oceny,
środkiemna bazie alkoholu min. 60%
. Członkowie komisji i osoby uczestniczące w ocenie, zwrÓcili szczegolną uwagę aby w trakcie
pracy nie dotykaĆ dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
o Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspÓlne winny byc
regularnie sprzątane z uŻyciem wody z detergentem oraz wietrzone.
:

ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia i daniela pozyskanych w okręgu
przeprowadzona będzie:

.
.

zo PZŁ

Katowice

Siedziba zo PzŁw Siemianowicach śląskich - 10 pażdziernik2O2O r. (godz' 9.00+13.00)
Zespoł nr 1 i ZespÓł nr 5.
Restauracja ,,Pod Kasztanami'' w Rudach (Rudy ul. Rogera) 10 pażdziernik 2020
(godz. 9.00+13.00 ) ZespÓł nr 2i Zespoł nr 4.

.

Siedziba Koła Łowieckiego ,,DanieI'' GIiwice Rudziniec ul, Kanałowa 11a
17 pażdziernik2020 r. (godz. 9.00 +13.00) ZespÓł nr 4.

.

Siedziba Koła Łowleckiego ,,Cyranka'' w Pszczynie Porębie ul. Wodzisławska 40
10 paŻdziernik2020 r. (godz' 9.00+13'00) Zespoł nr 3'

. ocENA

r.

DODATKOWA siedziba zo PzŁw Siemianowicach Śląskich

24 pażdziernik2020 r. (godz. 9.00+12.00) Zespoł nr 1 i ZespÓł nr

5.

Z myŚliwskim pozdrowieniem Dan Bor
Łowczy okręgowy
/-/ Michał Gawdzik

