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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
I UŻYTKOWANIA STRZELNICY
KLUBU STRZELECKIEGO LEGION WSCHODNI
z dnia 09.09.2017 roku
Przepisy ogólne:
1. Strzelnica jest obiektem sportowym otwartym, przeznaczonym do prowadzenia szkoleń,
treningów, zawodów i rekreacji. Może być udostępniona osobom posiadającym własną broń, jak
też dysponującym bronią na podstawie innych przepisów.
2. Dozwolone jest strzelanie z broni: pneumatycznej, kulowej palnej bocznego i centralnego zapłonu,
broni gładkolufowej oraz broni czarnoprochowej.
3. Wszystkie wnoszone wpłaty są darowizną na rozwój strzelectwa sportowego i cele statutowe
fundacji. W zamian Klub Strzelecki Legion Wschodni wpłacającym udostępnia niezbędną
infrastrukturę do szkolenia strzelectwa sportowego
Zadania Strzelnicy:
1. Pielęgnacja tradycji strzelectwa sportowego.
2. Nauka strzelania.
3. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4. Podnoszenie kultury strzeleckiej, oraz współzawodnictwa sportowego (zawody, treningi).
5. Sprawdzanie i testowanie broni.
Prowadzący strzelanie:
1. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.
2. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym –
miejsce bezpiecznego pobytu.
3. Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
 imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy;
 numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze
strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń;
 oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami
bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
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Kto może korzystać ze strzelnicy:
1. Osoby posiadające własną broń z ważnym pozwoleniem.
2. Osoby pełnoletnie nie posiadające własnej broni posiadające ważny dowód tożsamości.
3. Osoby niepełnoletnie w obecności instruktora, trenera, rodziców lub prawnych opiekunów lub za
ich pisemną zgodą. O dopuszczeniu osoby niepełnoletniej do strzelania każdorazowo decyduje
instruktor, biorąc pod uwagę cechy fizjonomiczne pozwalające utrzymać broń.
4. Kluby strzeleckie i ich członkowie posiadający licencję PZSS.
5. Funkcjonariusze służb mundurowych, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych oraz inne podmioty
i instytucje oraz osoby posiadające niezbędne uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności
szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie broni palnej.
6. Zorganizowane grupy strzelających posiadających własnego „prowadzącego strzelanie” pod
warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r. rozdz. 1,
p.1.3. (Dz. U. Nr 18 , poz. 234).
7. Wszystkie osoby korzystające ze strzelnicy powinny uzyskać każdorazowo zgodę właściciela,
bądź zarządcy obiektu. Osobami upoważnionymi do wydania takiej zgody są wyłącznie:
 Leszek Słowicki tel.: 696 009 203
 Robert Jurczak tel.: 575 531 347
Korzystający ze strzelnicy zobowiązani są do:
1. Okazania dokumentów uprawniających do posiadania broni.
2. Okazania dokumentu tożsamości w przypadku braku pozwolenia na posiadanie broni.
3. Dokonanie niezbędnych czytelnych wpisów w dokumentacji obiektu strzelnicy.
4. Bezwzględnego stosowania się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
5. Bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi strzelnicy.
6. Kierowania ogniem broni tak, aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób
przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń urządzeń.
7. Stosowania ochronników słuchu i okularów ochronnych.
8. Poddania się badaniu na zawartość alkoholu jeżeli istnieją ku temu podstawy.
9. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo:
1. Zabrania się osobom posiadającym własną broń a nie posiadającym uprawnień prowadzącego
strzelanie udostępniać tej broni i nadzorować strzelanie osobom nie posiadających pozwolenia na
broń.
2. Zabrania się prowadzenia szkoleń na terenie strzelnicy przez osoby nieuprawnione i instruktorów
nie będącymi instruktorami KS Legionu Wschodniego bez zgody właściciela lub zarządcy
strzelnicy.
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3. Zabrania się używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika.
4. Każdą broń przynoszoną na strzelnicę z podpiętym magazynkiem lub wprowadzonym nabojem do
komory nabojowej należy rozładować i sprawdzić w wyznaczonym miejscu.
5. Po terenie obiektu poruszamy się bez podpiętego magazynka i wprowadzonego naboju do komory
nabojowej.
6. Podpięcie magazynka oraz wprowadzenie naboju do komory nabojowej następuje tylko
i wyłącznie na linii otwarcia ognia.
7. Na linii otwarcia ognia może znajdować się tylko uprawniony instruktor, prowadzący strzelanie
oraz osoby strzelające.
8. W przypadku strzelania na jednym dystansie przez kilka osób uprawnionych do posiadania broni
należy wyznaczyć spośród nich osobę nadzorującą strzelanie.
9. Z jednego toru mogą korzystać dwie osoby, natomiast na jednym torze w danym momencie może
strzelać tylko jedna osoba.
10. Trening manualny i wszystkie inne czynności z bronią wykonujemy tylko w kierunku kulochwytu
– wału głównego oraz wałów bocznych – nigdy w kierunku ludzi.
11. Na linii otwarcia ognia od 50 m do 100 m (mierzone od wału) można strzelać tylko z postawy
strzeleckiej leżąc.
Postanowienia końcowe:
1. Osobę naruszającą Regulamin Strzelnicy lub Zasady Bezpieczeństwa można usunąć ze strzelnicy.
2. Osoba naruszająca nagminnie i rażąco Regulamin Strzelnicy lub Zasady Bezpieczeństwa zostanie
objęta zakazem wstępu na teren strzelnicy oraz odebrana karta VIP jeżeli taką posiada.
3. Jeżeli osoba wezwana przez obsługę strzelnicy do przestrzegania Regulaminu Strzelnicy i Zasad
Bezpieczeństwa nie będzie stosowała się do poleceń obsługi, wówczas będzie wzywana Policja
w celu przeprowadzenia interwencji.
4. Osoba korzystająca ze strzelnicy wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku i jego
wykorzystanie w mediach. W przypadku osób, które podlegają prawnej ochronie wizerunku lub
nie życzą sobie jego utrwalania niezbędne jest poinformowanie w formie pisemnej obsługę
strzelnicy lub Dyrektora Klubu lub Prezesa Fundacji.
5. Wszystkie kwestie sporne podlegają indywidualnej ocenie przez Prezesa Fundacji lub Dyrektora
Klubu.
Turośń Kościelna, dnia 9 września 2017 roku

