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AKCE SEZÓNY 2022/23 
 

1. Níže uvedené balíčky platí pouze pro LOVCE, kteří využijí UBYTOVÁNÍ v OBOŘE  
2. Kdo prokazatelně přihlásí k ODLOVU loveckého hosta, který bude chtít lovit JELENA nebo 

DAŇKA 3. věkové třídy a který doposud není u nás zaveden na letošní odlov může odlovit 

Daňka do 120 CIC bodů ZDARMA  

Pozn.: Tato nabídka balíčků je časově omezena POUZE do 15. 8. 2022 

Balíček č.1: 

Kdo uloví daňka od 121 do 160 bodů CIC, platí aktuální ceník, obdrží ovšem slevu na dalšího daňka 
do 110 bodů CIC z 6.000,-Kč na 3.000,-Kč. Tato sleva platí v době pobytu loveckého hosta a je 
nepřenosná. 
 
Balíček č.2: 
Kdo uloví daňka od 161 do 179 bodů CIC, platí aktuální ceník, obdrží ovšem bonus v podobě odlovu 

1 kusu daňka do 110 CIC grátis. Tato sleva platí v době pobytu loveckého hosta a je nepřenosná.  

Pozn.: sleva 6 000,- Kč  

Balíček č.3: 

Kdo uloví zlatého daňka od 180 bodů CIC výše, platí aktuální ceník, obdrží ovšem bonus v podobě 

odlovu 1 ks  daňka do 120 bodů CIC grátis. Tato sleva platí v době pobytu loveckého hosta a je 

nepřenosná. 

Pozn.: sleva 9 000,- Kč  

Balíček č.4: 

Kdo uloví jelena od 171 do 190 CIC bodů, platí aktuální ceník, obdrží ovšem bonus v podobě odlovu 

1 kusu daňka do 120 CIC grátis.  

Pozn.: sleva 9 000,- Kč  

 

Balíček č.5: 

Kdo uloví jelena od 191 do 210 CIC bodů, platí aktuální ceník, obdrží ovšem bonus v podobě odlovu 

1 kusu daňka do 140 CIC grátis.  

Pozn.: sleva 15 800,- Kč  

Balíček č.6: 

Kdo uloví jelena 210 + CIC  bodů, platí aktuální ceník, obdrží  ovšem bonus v podobě odlovu 1 kusu 

daňka do 160 CIC grátis.  

Pozn.: sleva 28 750,- Kč  


