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KSS Legion Wschodni 
18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7 
 
 

REGULAMIN WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z KARNETU VIP 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i korzystania z karnetu VIP przez ich użytkowników na terenie 

strzelnicy KSS Legion Wschodni. 

I. WYSTAWCA KARNETU VIP 

Wystawcą karnetu VIP jest KSS Legion Wschodni z siedzibą 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7, 

NIP: 966212608 zwanym dalej Wystawcą. 

 

II. UŻYTKOWNIK KARNETU VIP 

1. Użytkownikiem karnetu VIP może być: 

a. członek Klubu Strzelectwa Sportowego Legion Wschodni który:  

 złożył Deklarację przynależności do klubu oraz opłacił składkę członkowską na kolejny rok w 

którym obowiązuje ważność karnetu, 

 posiada ważną licencję zawodniczą PZSS i uprawnienia prowadzącego strzelanie lub posiada 

broń czarnoprochową 

b. członek innego klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia który: 

 posiada ważną licencję zawodnicza PZSS i uprawnienia prowadzącego strzelanie, 

 uiścił jednorazową opłatę manipulacyjną w kwocie 100 pln która to opłata pobierana jest 

jednorazowo raz w roku w którym ważny jest karnet. 

 

III. UZYSKANIE KARNETU VIP 

1. Karnet VIP może otrzymać osoba która spełniła warunki w pkt. II, uiściła ustaloną opłatę za wydanie 

karnetu oraz wypełniła formularz zamówienia. 

2. Adres internetowy formularza zamówienia karnetu: https://forms.gle/SRJvXDKUgFW1Fkif7  

3. Użytkownik może jednorazowo zakupić jeden karnet. 

4. Karnet który stracił ważność można przedłużyć 

5. Karnet VIP można otrzymać w biurze na strzelnicy. 

6. Karnet VIP jest spersonalizowany numerem kolejnym który stanowi podstawę do identyfikacji 

użytkownika.  

7. Wprowadza się limit karnetów w ilości 50 sztuk.  

8. Decyzję o przyznaniu karnetu VIP podejmuje Prezes KSS Legion Wschodni. 

9. Opłatę za wydanie karnetu można wnosić w gotówce na strzelnicy lub przelewem na konto klubu nr 

42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank z dopiskiem „Karnet VIP” 

10. Ustala się na rok 2021 wartość karnetu: 

a. Członkowie KSS Legion Wschodni: 

 200 pln: 20 wejść, 300pln: 30 wejść 

 1 godzina: 0 pln 

 2 godzina: 10 pln 

 3 godzina: 20 pln  

b. Członkowie innych klubów strzeleckich: 

 200 pln: 20 wejść, 300 pln: 30 wejść 

 1 godzina: 10 pln 

 2 godzina: 20 pln 

 3 godzina: 30 pln 

 

https://forms.gle/SRJvXDKUgFW1Fkif7


IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY VIP 

1. Z karnetu VIP należy korzystać zgodnie z obowiązującym regulaminem wydawania i korzystania z 

karnetu VIP. 

2. Posługiwanie się karnetem VIP jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu, Regulaminu Strzelnicy, Przepisów PZSS. 

3. Użytkownik karnetu VIP jest jedyną osobą, która może się nim posługiwać i nie może być przekazywany 

osobom trzecim. 

4. Użytkownik karnetu VIP nie może wprowadzać na teren strzelnicy żadnych innych osób w czasie gdy 

na terenie strzelnicy nie ma zarządcy. 

5. Użytkownik karnetu VIP w czasie pobytu na strzelnicy ma obowiązek rzetelnego wypełnienia Książki 

pobytu na strzelnicy. 

6. W przypadku wyczerpania limitu wejść na strzelnicę, karnet można przedłużyć.  

7. Karnet można przedłużyć na kolejne 20 lub 30 wejść. 

8. Przedłużenie karnetu następuje w sposób opisany w ust. III pkt. 2 i pkt. 9 

 

V. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI POSIADACZA KARNETU VIP 

1. Prawo do korzystania z karnetu VIP i wynikających korzyści przysługuje wyłącznie Użytkownikowi 

karnetu któremu go wydano. 

2. Przy korzystaniu z karnetu Użytkownik może korzystać z: 

a. Jednego stanowiska strzeleckiego 

b. Jednej tarczy strzeleckiej 

c. Wyposażenia stanowiska strzeleckiego 

3. Użytkownik karnetu VIP ma prawo do korzystania z terenu strzelnicy w dni i godziny kiedy strzelnica 

jest otwarta jak również w dni i godziny kiedy strzelnica jest zamknięta zgodnie z harmonogramem 

formularza rezerwacji. 

4. Zabrania się korzystania ze strzelnicy w dni kiedy zarządca strzelnicy ogłosi jej całkowite zamkniecie z 

powodu prac remontowych, modernizacyjnych, świąt lub innego powodu. 

5. Zabrania się prowadzenia szkoleń na strzelnicy bez zgody zarządcy strzelnicy. 

6. Zabrania się wjazdu na teren strzelnicy pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia zarządcy strzelnicy. 

7. Użytkownik karnetu VIP może skorzystać z parkingu znajdującego się przy bramie wjazdowej na 

strzelnicę. 

8. Rezerwację pobytu na strzelnicy dokonuje się wyłącznie poprzez formularz rezerwacyjny na stronie 

internetowej www.legionwschodni.pl w zakładce „Strzelnica”: http://legionwschodni.pl/rezerwacje/  

9. Rezerwację należy składać co najmniej na 24 godziny przed planowanym pobytem na strzelnicy. 

10. Po złożeniu rezerwacji i weryfikacji Użytkownik w ciągu 24 godzin dostanie kod wejściowy do bramy 

oraz do tarczowni na numer telefonu podany w formularzu rezerwacji. 

11. Po zakończeniu strzelania przed opuszczeniem strzelnicy Użytkownik karnetu VIP ma obowiązek 

pozostawić po sobie porządek a w szczególności odłożyć mienie strzelnicy na miejsce, uprzątnąć zużyte 

tarcze, pozbierać wystrzelone łuski do przygotowanych do tego celu pojemników. 

 

VI. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Naruszenie niniejszego regulaminu upoważnia zarządcę strzelnicy do unieważnienia karnetu VIP a 

niewykorzystane wejścia na strzelnicę przepadają. 

2. Nadużycia Użytkownika karnetu VIP na terenie strzelnicy lub zniszczenie mienia z winy Użytkownika 

upoważnia zarządcę strzelnicy do obciążenia Użytkownika kosztami z tego tytułu. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.legionwschodni.pl w zakładce „Klub”. 

4. Zarządca strzelnicy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie który każdorazowo 

udostępni na stronie internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek poinformowania Użytkownika 

o wprowadzonych zmianach. 
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