KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE
Opolski Klub Strzelecki Husarz zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kursie dla
„Prowadzących strzelanie”, który umożliwi uzyskanie uprawnień, o których mowa w § 2 ust. 2
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie
wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm. 2000r.)
Posiadając uprawnienie prowadzącego strzelanie możemy odbywać samodzielnie treningi
indywidualne lub brać pod opiekę inne osoby nie posiadające pozwolenia na broń oraz osoby
posiadające pozwolenie na broń, a nie posiadające uprawnienia prowadzącego strzelanie. Odnosi się
to również do osób posiadających broń na którą nie trzeba mieć pozwolenia, tj. czarnoprochową.
Takim osobom nie wolno strzelać samodzielnie, bez obecności prowadzącego strzelanie.
Dlatego jak najbardziej zachęcam wszystkie osoby, które spełniają wyżej przedstawione wymagania
do uzyskania uprawnienia prowadzącego strzelanie, bo naprawdę warto je mieć i pożytek z nich
ogromny.
Uprawnienia Prowadzącego strzelanie wydane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego !!!!
Miejsce i data: Jełowa: 5-6 listopad 2016 r.
Dwudniowy kurs (sobota, niedziela) w wymiarze 16 godzin zostanie przeprowadzony w miejscowości
Jełowa ( 15 km od Opola).
W kursie mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 21 lat, posiadają patent strzelecki oraz
licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego.
Kurs prowadzą trenerzy oraz instruktorzy strzelectwa sportowego, sędziowie Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego.
Cena kursu „PROWADZĄCY STRZELANIE” wynosi:
250 zł - członkowie klubu ( w tym koszt wydania licencji 50 zł)
350 zł - pozostałe osoby ( w tym koszt wydania licencji 50 zł)
W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie należy wpłacić na konto OKS Husarz pełną kwotę za
uczestnictwo tytułem: imię i nazwisko - prowadzący strzelanie 5-6 listopad 2016
Dodatkowe informacje: kontakt telefoniczny: 514865789 lub email: m.sadlon@okshusarz.pl
Uwaga:
1. Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 25.10.2016.
2. Warunkiem zorganizowania kursu będzie uczestnictwo minimum 15 osób.
W przypadku dużego zainteresowania - możliwy kurs "Prowadzącego Strzelanie" w grudniu /
styczniu.

