
 
KRS  0000504320 

ul. Kościuszki 23, 49-130 Tułowice 

tel. 48 514 865 789 

www.okshusarz.pl    e-mail: m.sadlon@okshusarz.pl 

 

REGULAMIN 

Poboru kluczy oraz pobytu  

na strzelnicach OKS HUSARZ 
 

Obowiązuje od dnia 23.12.2020r. – przyjęty uchwałą zarządu OKS Husarz 

 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi podczas pobytu oraz podczas poboru kluczy na strzelnicę, 

niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia osób korzystających z odpowiedzialności.  

 

Wejście na strzelnicę jest akceptacją treści poniższego regulaminu. 

 

1. W ramach wzajemnego szacunku, osoby korzystające ze strzelnicy są zobowiązane do przestrzegania 

zasad czystości oraz bezpieczeństwa na terenie strzelnicy a także zachowania kultury osobistej podczas 

korzystania z poboru kluczy. 

2.  Klucze na strzelnicę można pobierać w godzinach od 08:00 do 18:00. 

3.  Korzystać ze strzelnicy można od godziny 08:00 do godziny 19.00 

4.  Pobierać klucze mogą tylko członkowie klubu strzeleckiego „OKS HUSARZ” lub upoważnione 

przez członka zarządu osoby. 

5. Przed pobraniem kluczy osoba pobierająca jest zobowiązana do okazania pracownikowi ochrony: 

- legitymacji członka stowarzyszenia OKS Husarz  

6. Podczas poboru kluczy należy wpisać do zeszytu pobrania klucza następujące dane: 

- Imię oraz nazwisko 

- Numer telefonu komórkowego 

- godzinę pobrania kluczy (wejścia na strzelnicę) oraz godzinę opuszczenia strzelnicy podczas zwrotu 

kluczy od strzelnicy 

7.  Po przybyciu na teren strzelnicy osoba korzystająca z niej ma obowiązek: 

a) Zapoznać się z Regulaminem Strzelnicy 

b) Zweryfikować czystość na strzelnicy którą pozostawiła osoba korzystająca ze strzelnicy wcześniej 

W razie zastania na terenie strzelnicy nieporządku należy niezwłocznie zgłosić ten fakt osobie 

odpowiedzialnej za strzelnicę powołanej w drodze uchwały Zarządu, podać ostatnią osobę, która 

pobierała klucz oraz ostatnią osobę, która widnieje w książce strzelnicy oraz udokumentować 

zaistniałą sytuację (poprzez zdjęcia lub film) 

c) Wpisać się do książki strzelnicy wszystkie osoby korzystające z obiektu (za korzystających  

z obiektu uznaje się wszystkie osoby, które miały styczność z bronią palną) 

8.  Po zakończeniu pobytu na strzelnicy osoba korzystająca zobowiązana jest pozostawić po sobie 

porządek, zamknąć wszystkie drzwi na klucz oraz odstawić klucz z powrotem i wpisać w zeszycie godzinę 

zakończenia pobytu na strzelnicy. 

9.  Na terenie strzelnicy całkowicie zabronione jest: 

 a) kierowanie wylotu załadowanej broni ponad kulochwyty (boczne oraz główny) oraz w miejsca bez 

 kulochwytów (tył osi) 

 b) strzelania do celów metalowych bez zachowania stosownych odległości: 

  - minimum 10 metrów dla celów metalowych przy strzelaniu z pistoletu/strzelby (tylko  

  amunicja śrutowa) 
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  - minimum 40 metrów dla celów metalowych przy strzelaniu z karabinków oraz strzelby 

  (amunicja breneka) 

 c) strzelania do celów metalowych nieprzystosowanych do danego typu broni 

  - cele metalowe pomalowane na biało - dozwolone pistolet / strzelba - tylko śrut 

  - cele metalowe pomalowane na czerwono dozwolone karabin / strzelba - breneka 

  - ustawiania celi (tarczownice, cele metalowe itp. itd.) w miejscach innych niż przy  

  kulochwycie głównym w bezpośrednim jego sąsiedztwie (nie dotyczy zawodów, szkoleń 

  organizowanych przez sekcje OKS Husarz) 

  d) strzelania amunicją śrutową bądź breneką do tarczownic drewnianych bądź metalowych 

  e) strzelania amunicją o energi większej od amunicji karabinowej 5.56x45 oraz 7.62x39  

  do celi metalowych przeznaczonych do strzelania amunicją karabinową 

10.  W sytuacji nieprzestrzegania postanowień regulaminu osoba nadzorująca  przestrzeganie 

niniejszego regulaminu ma prawo wyciągnąć konsekwencje oraz żądać  naprawienia szkody w 

następującej postaci:  

a) Wezwania do bezzwłocznego naprawienia szkody w przypadku zniszczenia mienia 

stowarzyszenia lub mienia korzystających ze strzelnicy pod rygorem zakazu korzystania ze 

strzelnicy przez okres 12 miesięcy oraz usunięcia ze struktur stowarzyszenia przez zarząd 

b) Wezwania do odkupienia zniszczonej rzeczy pod rygorem zakazu korzystania ze strzelnicy 

przez okres 12 miesięcy oraz usunięcia ze struktur stowarzyszenia przez zarząd 

c) W przypadku pozostawienia nieporządku na terenie strzelnicy ( niepozbierane łuski,  

chaotyczne złożenie sprzętu w pomieszczeniach strzelnicy itp. itd.) po skończonym użytkowaniu 

osoba nadzorująca przestrzeganie niniejszego regulaminu może nałożyć karę w postaci: 

 -  za pierwszym razem, 2 miesięczny zakaz korzystania ze strzelnicy oraz obowiązek odbycia 

dodatkowych 4h godzin społecznych na rzecz klubu 

- za drugim razem, 6 miesięczny zakaz korzystania ze strzelnicy oraz obowiązek odbycia 

dodatkowych 12h społecznych na rzecz klubu 

d) W przypadku gdy osoba korzystająca ze strzelnicy nie odda kluczy po zakończeniu 

korzystania ze strzelnicy grozi kara: 

- za pierwszym razem, 150 zł kary pieniężnej oraz zakaz korzystania ze strzelnicy  przez okres 

3 miesięcy 

 - za drugim razem, 300 zł kary pieniężnej oraz zakaz korzystania ze strzelnicy przez   okres 

6 miesięcy 

UWAGA: Dopuszczalne jest przekazanie kluczy na terenie strzelnicy osobie, która chce korzystać  

ze strzelnicy i pozostanie na strzelnicy dłużej od pobierającego klucze. Osoba, która przekazała 

klucze jest zobowiązana do sprawdzenia legitymacji członka stowarzyszenia oraz odnotowania tego 

faktu w książce poboru kluczy w zakładce uwagi. 

a) W sytuacji, gdy osoba korzystająca ze strzelnicy zgubi klucze jest zobowiązana zgłosić ten 

fakt osobie nadzorującej przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz wpisać taką informację w 

uwagach. Osoba taka musi niezwłocznie w terminie 24h dorobić nowy komplet kluczy na swój 

koszt. 

b) Za niewpisanie się w książkę strzelnicy osoby korzystającej i osób korzystających  

ze strzelnicy – członkowi stowarzyszenia grozi kara:  
- 3 miesięcznego zakazu korzystania ze strzelnicy oraz 4h prac społecznych na rzecz klubu „OKS HUSARZ” 

a w przypadku ponownego nie wpisania w ciągu roku 
 - rocznego zakazu korzystania ze strzelnicy oraz 12h prac społecznych na rzecz Klubu „OKS HUSARZ” 
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 UWAGA: Za brak wpisu traktowane jest także wpisanie nie wyraźne, niezgodne z rubrykami  

 w książce strzelnicy. 

  a) za wprowadzenie osoby, bez zgody osoby nadzorującej przestrzeganie niniejszego  

  regulaminu grozi 12 miesięczny zakaz korzystania ze strzelnic 

11.  W sytuacji nieprzestrzegania postanowień regulaminu osoba nadzorująca przestrzeganie 

niniejszego regulaminu / prowadzący strzelanie upoważniony do prowadzenia zawodów lub 

szkoleń ma prawo złożyć pisemny wniosek na posiedzeniu zarządu o usunięcie członka klubu ze 

stowarzyszenia wraz z opisem zaistniałej sytuacji. 

 12.  Warunki korzystania ze strzelnicy  

a) Członkowie klubu – korzystanie z obiektu oraz wyposażenia strzelnicy bez ograniczeń,  

UWAGA: w drodze zarządzenia prezesa, może on w szczególnych przypadkach zabronić 

korzystania z obiektu / obiektów – o swojej decyzji musi powiadomić zarząd na najbliższym 

posiedzeniu. 

b) Członkowie klubu wraz z osobami bliskimi (żona/mąż, rodzice, dzieci, rodzeństwo)  

– dopuszcza się korzystanie z obiekt oraz wyposażenia strzelnicy. Obecność osób towarzyszących 

nie musi być zgłaszana do osoby nadzorującej Regulamin poboru kluczy oraz pobytu na strzelnicy 

OKS HUSARZ pod warunkiem, iż ta osoba nie jest członkiem innego klubu/stowarzyszenia 

strzeleckiego. 

c) Członkowie klubu wraz z pozostałymi osobami – dopuszcza się udział osób niezrzeszonych  

w klubie oraz nie spokrewnionych z członkami klubu po uprzednim zgłoszeniu do osoby 

nadzorującej „Regulamin poboru kluczy oraz pobytu na strzelnicy OKS HUSARZ Jełowa” 

i wyrażeniu zgody na wejście na obiekt. 

12. Wprowadza się bezwzględny zakaz korzystania z obiektu strzelnicy w następujących 

dniach: 1 listopada (Wszystkich świętych), 2 listopada (Dzień Zaduszny), Wielką Sobotę, 

Wielkanoc, Boże Ciało, Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie (1 dzień) oraz okresy 

dotyczące okresów lęgowych ptaków (dotyczy tylko i wyłącznie strzelnicy w Brzegu). Za złamanie 

powyższego zakazu grozi 12 miesięczny zakaz wstępu na strzelnice a w skrajnych przypadkach 

stanowi podstawę do usunięcia ze struktur stowarzyszenia przez zarząd. 

 

Osoba nadzorująca Regulamin poboru kluczy oraz pobytu na strzelnicy OKS HUSARZ Jełowa” zostanie 

powołana uchwałą Zarządu OKS HUSARZ. 

Na terenie strzelnicy zabronione jest wykonywanie komercyjnego strzelania bądź szkolenia nie 

zatwierdzonego w drodze uchwały przez Zarząd Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz lub 

zorganizowanego przez sekcję OKS HUSARZ. Za przeprowadzenie bez zgody Zarządu OKS HUSARZ 

szkoleń lub strzelania grozi roczny zakaz korzystania ze strzelnicy. 

 

W szczególnych przypadkach rażącego złamania „Regulaminu poboru kluczy oraz pobytu na strzlenicy” 

oraz także w przypadku niewykonywania poleceń prowadzącego strzelanie czy utrudniania organizacji  

i prowadzenia zawodów / szkoleń / wydarzeń zarząd OKS Husarz może podjąć decyzje o usunięciu osoby 

ze stowarzyszenia. 

 

Życzymy udanego treningu i pamiętajmy bezpieczeństwo przede wszystkim! 

ZARZĄD KLUBU STRZELECKIEGO OKS HUSARZ 
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