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Pakiet VIP 

Jest to program na profesjonalny trening strzelecki połączony z częścią integracyjną. 

Na uczestników prócz niezapomnianych emocji strzeleckich, będzie czekać wystawa 

broni (w tym egzemplarze historyczne) oraz mini zawody na czas. Grupa po 

przyjeździe zostanie objęta opieką instruktorów, pod których czujnym okiem zapozna 

się z bezpieczną obsługą broni i zasadami na strzelnicy. 

Do dyspozycji będzie: 

 jeden lub dwóch doświadczonych instruktorów strzelectwa (w zależności od 

liczebności grupy). Instruktorzy posiadają uprawnienia ratownika medycznego. 

 zarezerwowana oś strzelecka wyłącznie do użytku grupy, 

 broń wraz z określoną ilością amunicji,  

 przygotowane wcześniej ognisko ( na wypadek gorszej pogody zadaszona 

wiata że stolikami i ławkami) 

Ponadto wszyscy uczestnicy imprezy objęci są ubezpieczeniem. 

Przykładowy scenariusz imprezy, uwzględniający organizację mini zawodów 

strzeleckich: 

 Przyjazd, przywitanie gości, czas dla koordynatora. 
 Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na 

strzelnicy. 

 Szkolenie teoretyczne  

 Trening strzelecki 

 Podsumowanie wyników, rozdanie dyplomów 

 Część integracyjna: poczęstunek, wystawa broni.  
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Program zawarty w ofercie dla każdego z uczestników zawiera: 

Pistolety  

Glock 17 9x19 - 10 strzałów 

CZ KADET .22LR - 10 strzałów 

Rewolwer  

Smith&Wesson .357 MAGNUM - 5 strzałów 

Karabin  

AKM 7,62x39 - 3 strz próbne + 10 ocenianych 

Strzelba (shotgun)  

12/76 - 3 strz. nauka + 5 mini zawody na czas 

Broń historyczna  

STEN MKII albo Thompson (Tommy Gun lub inna historyczna broń)- 5 strzałów 

Łącznie 51 strzałów/os. 

Cześć sportowa - od której zaczniemy, będzie trwała ok. 150-180 min (Czas trwania 

jest uzależniony od ilości uczestników i może ulec zmianie) Cześć integracyjna - ok. 3 

godziny.  

CZĘŚĆ INTEGRACYJNA 

Po zakończeniu części strzeleckiej zapraszamy na ognisko integracyjne z kiełbaskami 

i napojami podczas którego omówione zostaną wyniki zawodów i nastąpi wręczenie 

dyplomów i nagród. Goście będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na 

temat broni palnej oraz wymienić się wrażeniami z rywalizacji sportowej. Dla 

zainteresowanych instruktorzy podpowiedzą co zrobić aby zapisać się do klubu 

strzeleckiego. 

Uczestnicy w dniu imprezy muszą mieć przy sobie dowody osobiste. 

Do zakończenia części strzeleckiej zabronione jest spożywanie alkoholu. 

Termin do wcześniejszego ustalenia z wyprzedzeniem minimum dwóch tygodni z 

uwagi na duże obłożenie strzelnicy. Wpłata zaliczki powinna nastąpić najpóźniej 

tydzień przed uzgodnionym terminem imprezy i wynosi 30% kwoty końcowej. 

mailto:strzelectwomragowo@gmail.com

