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NIP:PL 832-20-52-550; REGON 100850646

HISZPANIA 2012/2013
Polowanie na KOZIOROŻCA (BECEITE IBEX)
Cena pakietu: 3980 EUR/myśliwego

Cena obejmuje:
 Opieka polskiego organizatora podczas całego polowania w Hiszpanii (grupa 3-8 myśliwych)
 Zakwaterowanie w czasie całego polowania (kwatera łowiecka)
 Transport lotnisko – kwatera; kwatera – lotnisko (Walencja lub Barcelona)
 Transport w trakcie polowania 4x4
 Organizację polowania oraz wstępna preparacja trofeum
 Pełne wyżywienie
 Odstrzał koziorożca do 205 pkt CIC (trofeum niemedalowe) około 65 cm
Cena nie obejmuje:
 Przelot do Barcelony lub Walencji
 Dopłaty do trofeów medalowych
 Ubezpieczenie oraz licencji na polowanie 140 Eur
 Preparacji trofeum (wybielenie czaszki + garbowanie skóry na miękko) około 150 Eur
 Transport trofeum do Polski
 Kosztów ewentualnego wypożyczenia broni 100 Eur/całą imprezę
 Napiwki i wydatki osobiste
Termin polowania: od 01.11 – 31.05 ruja przypada na okres od 15.11 – 15.01
Okres trwania imprezy: polowanie 3 dniowe
Miejsce: jest to polowanie górskie w rejonach na wschód od Barcelony
Wymagane dokumenty: Europejska Karta Broni, legitymacja PZŁ
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Polowanie w Hiszpanii na koziorożca jest uznawane jako jedno z najlepszych i najciekawszych
na świecie. Wynika to nie tylko z wspaniałego trofeum, ale również z wspaniałych widoków podczas
tego górskiego polowania. Codziennie przemierza się malownicze górskie tereny w poszukiwaniu tych
dość płochliwych zwierząt. Strzela się w zależności od myśliwskiego szczęścia od 50 m do 150 m,
aczkolwiek jeżeli myśliwy czuje się pewnie w dalszych odległościach może próbować szczęścia przy
większych odległościach.

Myśliwy zamawiając określa jaki osobnik koziorożca będzie jego
celem wyprawy. W przypadku chęci pozyskania większego trofeum
(medalowego konieczna jest dopłata uzależniona od wielkości
trofeum). Dopłaty za poszczególne trofea wynoszą:
- medal brązowy

+ 1000 EUR

- medal srebrny

+ 2000 EUR

- medal złoty (do 235 CIC)

+ 4000 EUR

Istnieje możliwość pozyskania dodatkowego koziorożca: opłata
wynosi wówczas 2500 EUR, medal brązowy + 1000 EUR, srebrny
+ 2000 EUR, złoty + 3000 EUR
W przypadku zranienia a nie podniesienia osobnika opłata wynosi
50% szacowanej wartości trofeum. Polowanie w którym nie udało
się pozyskać koziorożca to koszt 1000 EUR.
Najefektywniejsze jest polowanie w ruje, gdyż widzi się wówczas najwięcej osobników oraz
poluje się w ciągu całego dnia. W pozostałych okresach polowanie polega na wypatrywaniu osobników
głównie w godzinach porannych i wieczornych. Dlatego też jeśli to możliwe zalecamy polowanie w
okresie godowym.
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Informacje dodatkowe:
 Rezerwacja terminu potwierdzona musi zostać przedpłatą w wysokości równowartości 1 000
Eur (przedpłata może zostać zwrócona na 3 miesiące przed początkiem imprezy)
 Opłaty całej należności za program należy dokonać w momencie podpisania umowy
i potwierdzenia rezerwacji (nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem imprezy)
 Wpłaty należy dokonać na konto Biura Polowań Global Hunting Agency w Wieluniu
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Wieluniu, lub w sklepie myśliwskim szóstak w Wieluniu
w PLN –
w EUR –

17 1050 1937 1000 0090 7337 6007 (w PLN) wg. kursu tabeli sprzedaży walut
PL 30 1050 1937 1000 0090 7337 6064 SWIFT - INGBPLPW

 W przypadku alergii na jakiekolwiek pożywienie konieczne jest zgłoszenie tego faktu
organizatorowi polowania
 Wszelkie płatności poza zwierzyną pozyskaną dodatkowo muszą być uregulowane w ostatnim
dniu polowania
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