
Regulamin strzelnicy pneumatycznej

w Wąpielsku

I. PRZEZN A,CZENIE STRZELNICY
1. Strzelnica przeznaczona j est do przeprowadzania strzeleckich imprez spoltowych z udziałem zawodników oraz
pubIiczności a takŹe do celów szkoleniowych

2. Strzelnlca przeznaczona jest 'rłyłączrr ie do prorvadzenia strzelań z broni pneumaĘcznej.

II' ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ STRZELNICY
]. Korzystać ze strzelnicy mogą:
a) zawodnicy biorący udział w zawodach'
b) osoby nie zrzeszorre po odpowiednim przeszkoleniu obchodzenia się z bronią oraz lvniesieniu obowiązującej opłaty.

2. osoby korzystającc ze strzclnicy zobowiązane są do bezwzgIędnego przestrzegania zasad niniejszego regulaminrr,
obowiązujących w tym zakresie zarządzeń or'az poleceń vydarł'anych przez opiekuna strzelnicy, trenera lub instruktora
( uprawtrionego opiekuna grLrp strzelającyclr ).

3. Nię zezwala się rra odbywanie strzelań osobom uczestniczącym rv zajęciach strzeleckich jeżeli nie zapoznali się z
obowiązującymi przepisanri bezpieczeństwa, zasadami zachowani się na strzelnicy oraz reguIaminem strzelnicy'

1' Zabrania się wprowadzania na strzeJnicę zwierząt

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA STRZELNICY
l . Przed rozpoczęciem strzelania naleĄ:
a) upewrrić się' że na osiach strzeleckich nie na ludzi'
b) z'apoznać się z przepisami bezpieczeństwa, zasadami zachowania się na strzelnicy, regulaminem strzelnicy oraz
obowiązującymi warunkami strzelania w przypadku przeprowadzania zawodów.

2' Strzelanie należy natychmiast przerwać w przypadku:
a) zaurvażenia, iż na osiach strzeleckich znajdują się ludzie,
b) naruszania przepisów bezpieczeńStwa prowadzonego strzelania,
c) r.vydania kornendy: ,.Przerlvij ogień'' Jub ,'Przerwij strzelanie'' _ w takim przypadku należy na stanowisku odłoĄć
broli i cofnąó się krok rv tył,
d) u' razie jakiegokoIwiek nieszczęśliwego wypadku.

3. Kategorycznie zabrania się:
a) kierorvania wylotu luĄ' broli w stronę ludzi, niezależnie od tego czyjest ona załadowana czy nie,
b) używania broni i amunicji innej niż ta, do której przystosowana jest strzelnica oraz zgodnie z pkt' I, ppkt.2,
powyższego regulaminu.
c) ładowania broni przed zajęciell stanowiska strzeleckiego,
d) opt-tszczania stanowiska strzeleckiego przed rozładowaniem broni,
e) opuszczania stanowiska strzeleckiego bez zezwolenia.

4. Ponadto Zabrania się:
a) strzelania uszkodzonynl śrutem,
b) wstępu na stanowiska strze]eckie osobom nie wykonującym strzelania w danej chwili'
c) przeb1.łr'ania i poruszania się po Strzelnicy w innych miejscach niż te, które zostały wyznaczone'
d) wykony'wan ia jakichkolwiek napraw broni, urządzeń strzęlnicy' a w szczególności instalacji elektryc znej przez
osoby do tego nie uprawnione inie wchodzące w sklad obsługi strzelnicy.

Iv. POSTANoWIENIA KoŃCowE
l. Kierownicy strzelati, osoby prowadzące strzelania oraz opiekunowie zawodników lub grup odb1łvających

strzelanie odpowiadają za znajomośó i bezlvzgIędne przestlzeganie Zasad bezpieczeństwa strzelania przez
podległych sobie ludzi'

2. Bez zgody prorvadzącego strzelanię nię wolno wchodzjć na teren strzelnicy.
3. osobom co do których isttriej e wątpliwość, Żę mogą Zagraż'aó sobie lub innym nie zezwala się na strzelanie.
4. Za wyrządzone szkody materialnie odpowiada strzelający'

spowodowała.
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5. Za sporvodowanie r.łypadkrr odpowiedzialnośó kamą pollosi osoba, która go


