Regulamin strzelań
(stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu)

1. Osoba biorąca udział w strzelaniach oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie za sobą niosą,
uczestniczy w nich dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, uszczerbku na zdrowiu czy mieniu, nie będzie
występować z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do organizatora, pośrednika ani
prowadzącego strzelanie.
2. Osoby niepełnoletnie, które mają ukończone 16 lat, mogą uczestniczyć w strzelaniach za
zgodą rodzica (opiekuna prawnego), którzy bierze za nie pełną odpowiedzialność.
3. Zabrania się uczestnictwa w strzelaniu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych.
4. Osoba biorąca udział w strzelaniu jest zobowiązana uprzedzić prowadzącego strzelanie o
ewentualnych chorobach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych strzelań,
a w szczególności o chorobach układu nerwowego, a także o złym samopoczuciu lub
jakichkolwiek innych niepokojących objawach. W skrajnych przypadkach, prowadzący
strzelanie może odmówić uczestnictwa w strzelaniu.
5. Osoba biorąca udział w strzelaniu jest zobowiązana do wykonywania wszelkich poleceń
prowadzącego strzelanie.
6. Zabrania się jakiegokolwiek rejestrowania przebiegu strzelania bez uprzedniej zgody
prowadzącego strzelanie, przy czym organizator ani prowadzący strzelanie nie odpowiadają
za ewentualne uszkodzenia sprzętu, służącego do wspomnianego rejestrowania. Nie wolno w
żaden sposób utrwalać wizerunków prowadzących strzelanie.
7. Strzelanie z broni palnej może odbywać się wyłącznie na polecenie prowadzącego strzelanie
w ściśle wyznaczonych miejscach, tj. na stanowiskach strzeleckich, jedynie w stronę
kulochwytu.
8. Osoby biorące udział w strzelaniach ponoszą pełna odpowiedzialność za wszystkie szkody
powstałe w wyniku użycia broni wbrew poleceniom prowadzącego strzelanie.
9. Osoby przebywające w obrębie stanowisk strzeleckich, bez względu na charakter ich
obecności, są bezwzględnie zobligowane do noszenia ochronników słuchu oraz stosownej
ochrony wzroku, które mogą zostać zdjęte wyłącznie poza stanowiskami strzeleckimi, w
bezpiecznym miejscu, wskazanym przez prowadzącego strzelanie.
10. W przypadku stwierdzenia, że na osi strzeleckiej przebywa człowiek lub zwierzę, nakazuje się
niezwłocznie przerwać strzelanie.
11. Kategorycznie zabrania się samowolnego dotykania broni i amunicji oraz wykonywania innych
działań z jej wykorzystaniem bez wyraźnego polecenia prowadzącego strzelanie.
Kategorycznie zabronionym jest wynoszenie broni, amunicji oraz ich istotnych części poza
teren strzelnicy. Na dzień dzisiejszy polskie prawo (Kodeks Karny, art. 263) przewiduje karę
za posiadanie bez pozwolenia broni palnej lub amunicji – od pół roku do 8 lat więzienia.
12. Strzelanie lub kierowanie broni w stronę ludzi, zwierząt lub innych obiektów do tego
niewskazanych jest surowo zabronione.
13. Zarówno osoby biorące udział w strzelaniu jaki i postronne, swoim zachowaniem nie powinny
utrudniać przebiegu strzelań, a w szczególności nie powinny generować sytuacji, które mogą
negatywnie wpływać na bezpieczeństwo uczestników strzelań, osób postronnych, zwierząt
oraz mienia.
14. Zabrania się dotykania broni, amunicji, ich części składowych, a także dodatkowego
wyposażenia bez wyraźnej każdorazowej zgody prowadzącego strzelanie.
15. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub wystąpienia subiektywnych obaw
należy niezwłocznie przerwać strzelanie i poinformować o swoich obawach prowadzącego
strzelanie.

16. Za wszelkie uszkodzenia broni lub dodatkowego wyposażenia, wynikające z niewłaściwego
użytkowania, szczególnie powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, wszelką odpowiedzialność, w tym materialną ponosi uczestnik strzelania.
17. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz stwarzają
zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób lub zwierząt, a także mienia
narażają się na odpowiedzialność cywilną i karną.
18. Uczestnik oświadcza, że w czasie trwania strzelania jest ubezpieczony od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieodbycia strzelania w przypadku
istotnych przeszkód technicznych lub wystąpienia niespodziewanego zdarzenia, mogącego
zagrozić bezpieczeństwu uczestników.
20. Poza przedstawionym regulaminem uczestnicy są zobowiązani przestrzegać ogólnego
regulaminu strzelnicy, a także prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
21. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie strzelnicy.
22. Warunkiem uczestnictwa w strzelaniu jest akceptacja powyższego regulaminu.

