
Plan                                                                                                                                                                                     

szkolenia strzeleckiego oraz zasady i terminy udostępniania strzelnicy   

myśliwskiej w 2023 r.   

                                                                                                                                           

szkolenia odbywać się będą na strzelnicy LZD Krynica-Zdrój w Tyliczu-Bradowcu  

 

Strzelnica czynna codziennie. 

Terminy i godziny treningu oraz przystrzeliwania broni – po uprzednim uzgodnieniu                               

z gospodarzem strzelnicy – Kol. Marcin Romanek (tel. + 48 502 658 061). 
 

 Przystrzeliwanie broni.      

Przystrzeliwanie ogólne broni - myśliwi indywidualni.                                                             

W trakcie przystrzeliwania broni istnieje możliwość przeprowadzenia treningów strzeleckich. 

Cennik: 

a/ tarcza do przystrzeliwania broni  -  10,-zł brutto,                                                                      

b/ przystrzelenie wraz z legitymacją -  30,-zł brutto od sztuki broni,  

   lub:                                                                                                                                       

a/ tarcza do przystrzelenia – 10,-zł brutto,                                                                                                            

b/ przystrzelenie – 60,-zł brutto za godzinę przystrzeliwania od osoby bez względu na ilość 

sztuk broni. 

- płatne indywidualnie przez myśliwego na rzecz LZD w Krynicy-Zdroju.                                     

Przyjazd kołami i w większych grupach należy uzgodnić z gospodarzem strzelnicy.       

                                                                                    

 Szkolenie strzeleckie kół łowieckich    

Organizowane przez koła łowieckie szkolenia strzeleckie swoich członków odbywać się będą                                                     

w terminach uzgodnionych przez koła z gospodarzem strzelnicy LZD w Krynicy-Zdroju     

(tel. jw.).  

1.  Szkolenie strzeleckie i przystrzeliwanie broni dla Kół Łowieckich z własnym instruktorem  

do przystrzeliwania broni:                                                                                                                                    

a/  0,75 zł brutto za każdy strzał do rzutka – płatne przez Koła Łowieckie, oraz                                                 

b/  500,-zł brutto za każde szkolenie koła płatne przez Koła Łowieckie na rzecz LZD    

         w Krynicy-Zdroju. 

2. Szkolenie strzeleckie i przystrzeliwanie broni dla Kół Łowieckich, dla których 

przystrzeliwanie będzie prowadził gospodarz strzelnicy – każde Koło umawia się 

indywidualnie z gospodarzem strzelnicy – zależy od ilości sztuk broni do przystrzeliwania,                           

a/ jw.                                                                                                                                                                     

b/ jw. 

 

 

 



Szkolenie indywidualne lub w małych grupach. 

Strzelanie indywidualne i grupowe z broni i amunicji strzelających w terminach                                                

uzgodnionych z gospodarzem strzelnicy w Tyliczu-Bradowcu wg. cen:                         

a/ koszt strzału do rzutka 0,75 zł brutto + 25,-zł brutto za komplet tarcz – płatne przez  

    uczestników treningu;                                                                                                                  

b/ opłaty osiowe                                                                                                                                   

- za każdą oś              -    60,-zł brutto za godzinę,                                                                                  

- za 2 (dwie) osie       -    80,-zł brutto za godzinę,                                                                            

- za wszystkie osie    -    120,-zł brutto za godzinę. 

Od maja do końca września strzelnica będzie ogólnie dostępna dla członków PZŁ 

odbywających trening z zakresu sześcioboju myśliwskiego, w pierwszą i ostatnią środę 

miesiąca w godzinach 13.00 – 17.00  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu przez 

zawodników z gospodarzem strzelnicy. 

 W ww. miesiącach w pierwszą i ostatnią środę miesiąca opłaty osiowe pokrywa ZO PZŁ      

w Nowym Sączu. Koszty strzału do rzutka i koszty tarczy płatne przez uczestników treningu 

(rzutek 0,75 zł + 25,-zł za tarcze). 

Zarządy kół łowieckich mają obowiązek statutowy corocznie organizować szkolenie – 

trening strzelecki dla swoich członków ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego 

użytkowania broni. 

Szkolenie – trening strzelecki i przystrzeliwanie broni mogą przeprowadzać tylko 

osoby posiadające uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego 

oraz Prowadzącego Strzelanie. 

Rodzaj treningu winien zależeć od rodzaju zwierzyny, na którą koło poluje.                        

Prowadzący szkolenie instruktor -prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za 

zapewnienie warunków prawidłowego bezpiecznego treningu. Przed treningiem i po 

jego zakończeniu powinien przejrzeć broń biorących udział w szkoleniu.                                          

Myśliwy jest zawsze odpowiedzialny za stan techniczny swojej broni.                    

Proponuje się kołom, które nie posiadają zwierzyny drobnej strzelanie konkurencji 

kulowych.                                                                                                                                         

Ilość oddanych strzałów winna uwzględniać możliwości kondycyjne szkolonych. 

Skuteczność szkolenia nie zawsze bywa związana z ilością oddanych strzałów.  

W trakcie szkoleń należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe i bezpieczne 

obchodzenie się bronią. Prawidła strzelań mogą ulec zmianie. 

W TRAKCIE SZKOLEŃ I ZAWODOW STRZELECKICH OBOWIĄZUJE                  

ZACHOWANIE WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA,        .                               

A W SZCZEGÓLNOSCI ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU. 

D A R Z   B Ó R 

 


