ZASADY KORZYSTANIA z OSI STRZELECKICH MYŚLIWSKICH
oraz Strzelnicy do broni krótkiej / pistoletowej
na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu przy ul. Strzeleckiej 80D
Strzelnica myśliwska odpowiednio czynna od 1 marca 2022 r.
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela
od godz. 8:00 - 16:00
1. Użytkownik strzelnicy po uprzednim wpisaniu się do rejestru pobytu na strzelnicy u gospodarza strzelnicy i zapoznaniu z
Regulaminem strzelnicy jest zobowiązany do spełnienia poniższych warunków:
Opłata przed rozpoczęciem strzelania:
- wstęp na strzelnicę za jej korzystanie z osi strzeleckich - 20,00 PLN - członkowie PZŁ po okazaniu legitymacji PZŁ
( nie dotyczy korzystania tylko z osi 100 m przystrzelania broni ),
- wstęp na strzelnicę za korzystanie z osi strzeleckich
- 30,00 PLN za 1h - pozostali użytkownicy wszystkich osi - członkowie PZSS,
LOK, kluby i osoby posiadający imienne zezwolenie na broń palną,
- rzutki strzeleckie - 0,80 PLN / szt. - wg. zużycia po zakończonym strzelaniu i rozliczeniu na podstawie pilota z licznika wydanego
przez gospodarza strzelnicy,
- wynajęcie osi strzeleckiej - 250,00 PLN + Vat 23% za 1 h - dla firm zewnętrznych po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy zobowiązane są do spełnienia n/w warunków:
Gospodarz strzelnicy / prowadzący strzelanie:
 od poniedziałku do piątku
- Kol. Dariusz NIKISZ
- tel. mob. 785 925 795,
 soboty i niedziele
- Kol. Andrzej NAROWSKI - tel. mob. 731 597 167,
- rejestracja osób poprzez wpisy w ewidencji pobytu na strzelnicy i protokołów ze szkolenia KŁ wraz z listami obecności,
- zachowanie dystansu min. 1,5 m odstęp od siebie,
- dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających strzelnicę,
- osoby strzelające na osiach muszą być wyposażone w ochronniki słuchu oraz okulary ochronne,
 po zakończeniu strzelania należy zdezynfekować ręce oraz przyciski urządzeń na osiach i piloty / sterowniki / pulery,
 środki dezynfekujące ( płyn ) będą dostępne na każdej osi strzeleckiej – w razie ich braku lub konieczności uzupełnienia należy niezwłocznie zgłosić się do
gospodarza strzelnicy.

2. Koła łowieckie, jednostki PGL LP, firmy zewnętrzne i kluby sportowe korzystają ze strzelnicy na zasadach jak w latach ubiegłych.
 termin szkoleń strzeleckich należy uzgodnić z biurem ZO PZŁ w Opolu,
 rozliczenie następuje po sporządzeniu protokołu ze szkolenia strzeleckiego koła, firmy zewnętrznej przez gospodarza strzelnicy z
uwzględneniem stanu technicznego infrastruktury osi strzeleckich przed i po zakończeniu strzelań oraz osób odpowiedzialnych z
ramienia koła za organizację strzelań ( Instruktor / Sędzia / prowadzący strzelanie ).
3. Za szkody wyrządzone z winy użytkownika strzelnicy podczas prowadzonego strzelania, wskutek złamania regulaminu strzelnicy a
tym samym niedostosowywania się do wydawanych poleceń przez gospodarza strzelnicy / prowadzącego strzelanie – zarządca strzelnicy
tj. ZO PZŁ w Opolu po potwierdzeniu tego faktu przez właściwego gospodarza strzelnicy – obciąży równowartością wyrządzonej
szkody bądź przekazuje właściwe zgłoszenie do uprawnionego organu administracji celem podjęcia postępowania.
Szczegóły są zawarte w Regulaminie strzelnicy z którym każdy jej użytkownik obowiązany jest się zapoznać.
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