Organizator :
Klub Strzelecko - Kolekcjonerski Nieczajna
ul. Żukowa 5
62-002 Złotniki
https://www.klubnieczajna.pl
https://www.facebook.com/KSKNieczajna
zawody@klubnieczajna.pl

Regulamin

Treningu Strzeleckiego

Cel treningu :
podnoszenie umiejętności strzeleckich,
popularyzacja i rozwój sportów strzeleckich,
integracja środowisk strzeleckich.

Warunki uczestnictwa
w treningu mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający :
aktualną licencję PZSS we właściwym zakresie,
własną broń oraz wyposażenie strzeleckie,
znajomość przepisów konkurencji dynamicznych oraz przynajmniej podstawowe doświadczenie w strzelaniu w
konkurencjach dynamicznych (w przypadku udziału w treningu dynamicznym).
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Bezpieczeństwo oraz obowiązki uczestnika treningu
1. Podczas pobytu na strzelnicy uczestnik treningu zobowiązany jest do :
a) przestrzegania wszelkich postanowień niniejszego regulaminu, postanowień dostępnego na strzelnicy
regulaminu strzelnicy, przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) wykonywania poleceń osób funkcyjnych strzelnicy/prowadzących trening,
c) używania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.
2. Podczas treningu zabronione jest używanie broni i amunicji niedozwolonej w strzelectwie sportowym (między
innymi amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop
ołowiu).
3. Uczestnik treningu nieprzestrzegający podczas treningu przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w
strzelectwie sportowym (między innymi : niezachowanie bezpiecznych kątów, strzał niekontrolowany,
upuszczenie broni, nieumiejętna obsługa broni), zostanie wykluczony z treningu.
4. Uczestnik treningu niestosujący się do poleceń osób funkcyjnych strzelnicy/prowadzących trening zostanie
wykluczony z treningu.
5. Uczestnik treningu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za skutki swoich działań podczas pobytu na
strzelnicy.

Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS, ISSF, IPSC.
Organizator treningu może przesunąć uczestnika ze składu wybranego podczas rejestracji do innego składu.
Uczestnicy niezarejestrowani nie będą mieli zagwarantowanego udziału w treningu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji uczestników w związku z
ograniczoną ilością miejsc.
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu treningu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestników w czasie przebywania na strzelnicy oraz w trakcie
treningu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione na
strzelnicy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności majątkowej od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników w
czasie przebywania na strzelnicy oraz w trakcie treningu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie treningu.

Dojazd
Strzelnica Nieczajna
Nieczajna 34, 64-606 Nieczajna
Mapka: https://goo.gl/maps/fkcfHziwukhBeUa28

Załączniki do Regulaminu Treningu Strzeleckiego
1. Załącznik nr 1 - Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie i zgoda uczestnika Treningu Strzeleckiego.
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