
Regulamin rekreacyjnego treningu strzeleckiego z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 
obchodów 25-lecia działalności Klubu 10-ka 

Organizator: Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego 10-ka Radomsko,  ul. Kościuszki 3, 97-500 Radomsko 
Biuro: tel. 604608251    mail: biuro@10-strzel.org    www.10-strzel.org 

Zapisy: tel. 884608255 

Termin: 15.08.2021 r. godz. 9.00 - 15.00 
Miejsce: Strzelnica sportowa "Wapienniki" Firmy SPARTA, Smotryszów, gm. Kodrąb. 
 
Dyscypliny: 
- karabin 50 metrów (bocznego i centralnego zapłonu) 
- pistolet 25 metrów (bocznego i centralnego zapłonu) 
- strzelba gładkolufowa (rzutki oraz poppery) 
 
Uczestnictwo 
1) W treningu uczestniczyć mogą członkowie Klubu 10-ka, członkowie z innych klubów strzeleckich oraz 
osoby niezrzeszone  
2) Liczba uczestników treningu rekreacyjnego w jednej zmianie to 20 osób. 
3) Ilość zmian: 4 
- zmiana I w godz. 9.00 - 10.30 
- zmiana II w godz. 10.30 - 12.00 
- zmiana III w godz. 12.00 - 13.30 
- zmiana IV w godz. 13.30 - 15.00 
4) Podczas trwania zmiany obowiązuje rotacyjne / przemienne strzelanie uczestników ustalane przez 
prowadzących strzelanie na poszczególnych osiach strzeleckich. 
5) Warunkiem udziału w treningu rekreacyjnym jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia telefonicznego 

poprzez utworzoną infolinię: 884608255. 
6) W zgłoszeniu należy podać: 
- nazwisko i imię 
- wybraną zmianę (godziny treningu) 
7) Dopuszcza się udział w treningu rekreacyjnym w więcej niż jednej zmianie (należy to uwzględnić w 
zgłoszeniu, obowiązuje odrębna opłata za każdą zmianę). 
8) Każda osoba, która dokonała zgłoszenia na trening rekreacyjny otrzyma sms-em potwierdzenie rejestracji 
(w przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu kilku godzin konieczny jest kontakt 
telefoniczny lub mailowy z biurem Klubu). 
9) Przyjmowanie zgłoszeń zostanie wstrzymane wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc. 
10) Od uczestników treningów rekreacyjnego wymagana jest punktualność. 
11) Spóźnienie na zarejestrowaną zmianę skutkować będzie krótszym czasem trwania lub całkowitym 
brakiem możliwości udziału w treningu. 
12) Po upływie czasu trwania danej zmiany strzeleckiej uczestnicy muszą bezzwłocznie zakończyć trening. 
 
Opłaty obowiązujące podczas treningu rekreacyjnego 
- 10,00 zł / zmianę dla członków Klubu 
- 20,00 zł / zmianę dla niezrzeszonych w Klubie 
- 35,00 zł / zmianę dla członków innych klubów strzelających z broni własnej 
- dodatkowo koszty amunicji i obsługi 
 
13) Osoba, która dokonała zgłoszenia i zrezygnowała lub spóźniła się na trening zobowiązana jest do 
uiszczenia należnej opłaty treningowej w pełnej kwocie. 
 
Inne 
14) Zaleca się posiadania własnych ochronników słuchu i okularów ochronnych. 
15) Każdy z uczestników treningu potwierdza obecność na strzelnicy podpisem w książce pobytu na 
strzelnicy. 
16) Kolejność strzelania na poszczególnych osiach zgodnie z przydzielonym ew. numerem startowym. 
17) Dopuszcza się do udziału w treningu rekreacyjnym osoby nie zapisane o ile będą wolne miejsca na 
poszczególnych osiach strzeleckich. 

Klauzula informacyjna (RODO): http://www.10-strzel.org/pliki/2018/Klauzula-informacyjna-RODO.pdf 

Kontakt: biuro@10-strzel.org lub tel. 604608251 


