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Klubu Strzeleckiego
Ligi Obrony Kraju
V IS
we Wrocławiu
1. Nazwisko i imię

-

………………………………………………………………………………......

2. Data i miejsce urodzenia

-

………………………………………………………………………………......

3. PESEL

-

4. Adres zamieszkania
(kod pocztowy - poczta)

-

5. Telefon kontaktowy

-

………………………………………………………………………………......

6. Adres e-mail

-

………………………………………………………………………………......

7. Miejsce pracy

-

………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………......

Ja niżej podpisany niniejszym zgłaszam akces wstąpienia do Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju VIS we
Wrocławiu.
Wrocław dnia …………………..
……………………………………………...
(własnoręczny podpis)
____________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy młodzieży do lat 18:
Nazwisko i imię ...…………………………………………………………………………………………………………
jako osoba sprawująca opiekę prawną nad wyżej wymienionym, wyrażam zgodę na jego przynależność do
KS LOK VIS Wrocław
Wrocław dnia …………………..
……………………………………………...
(własnoręczny podpis)
___________________________________________________________________________________________________________

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje
strzeleckie............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________________
Członkowie Klubu Strzeleckiego KS„VIS” mają prawo do:
1) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu KS „VIS” na zasadach określonych przez władze Zarząd Klubu,
2) uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub
3) uzyskiwania pomocy, której celem jest podnoszenie ich umiejętności strzeleckie,
4) doradztwa w zakresie procedur związanych z uzyskiwaniem uprawnień strzeleckich oraz pozwoleń na broń palną,
5) uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Klub
6) informacji o działalności Klubu.
Zobowiązuję się do:
1) przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał władz Klubu oraz
2) terminowego opłacania składek,
3) wykonywania prac zleconych im przez Zarząd Klubu,
4) uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
5) uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Klub.

Decyzja Zarządu KS LOK VIS WROCŁAW
Przyjęto na członka Klubu w dniu ………………………………. nr uchwały ………………………………………,
wydano legitymację członkowską nr ……………………….……

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STRZELECTWIE
§1
1.
2.

Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich odpowiedzialny jest sędzia główny zawodów, posiadający
licencję sędziego sportowego przyznaną przez PZSS.
Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniu rekreacyjnym odpowiada
prowadzący strzelanie ,posiadający uprawnienia o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 6 października 2011
roku (Dz.U.z 2011 r ,poz. 1418).Uprawnienia o których mowa posiadają osoby posiadające aktualną licencję
sędziego lub trenera wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

§2
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy określa regulamin strzelnicy, ustalony
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji.
2.
Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie.
3.
Za organizację działań o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny kierownik strzelnicy.
§3
Szczególne zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu strzelectwa.
1.
Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
2.
Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.
3.
Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
4.
Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub w innym
miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.
5.
Nie można pozostawiać broni bez dozoru.
6.
Zabrania się odkładanie załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
7.
Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt i tylko po komendzie
ŁADUJ lub START. Przy ładowaniu nie można korzystać z pomocy innych osób.
8.
Po komendzie lub sygnale STOP wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.
9.
Po komendzie ROZŁADUJ należy rozładować broń, zabezpieczyć ją i umieścić na stanowisku strzeleckim.
10. Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend ŁADUJ, START, STOP, ROZŁADUJ i innych
niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że komendy jego są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa
się w sposób bezpieczny. Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń
prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.
11. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana
i zabezpieczona.
12. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być
niebezpieczna lub spowodować wypadek.
13. Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinni
nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
14. Strzelający podczas strzelania powinni nosić bez odpryskowe okulary strzeleckie lub inne ochraniacze spełniające
takie funkcje.
15. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką dorosłych.
§4
Zasady bezpieczeństwa w strzelectwie przyjęto uchwałą Zarządu PZSS w dniu 24 kwietnia 2013 roku.
1.

PRZEPISY ZACHOWANIA SIĘ NA STRZELNICY
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt prostopadle do linii
tarcz i tylko po komendzie ŁADUJ lub START.
Przy ładowaniu broni nie można korzystać z pomocy innych osób.
W czasie ładowania i strzelania przednia część lufy musi znajdować się za linią ognia, przestrzegając
jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
Po komendzie ROZŁADUJ należy natychmiast rozładować i odłożyć broń.
Komendę STOP lub ROZŁADUJ powinien wydać każdy kto stwierdzi, że kontynuowanie strzelania zagraża życiu
ludzi. W pozostałych przypadkach wszystkie komendy wydaje na treningach trener/instruktor a na zawodach
sędzia.
Przy strzelaniu z broni krótkiej na odległość 25 m, po każdej pięciostrzałowej serii należy sprawdzić czy pistolet
jest rozładowany a następnie należy go odłożyć.
Nie można strzelać z broni niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeństwa.
Niedozwolone jest wychodzenie przed stanowiska strzeleckie, jeżeli strzelanie prowadzone jest chociażby przez
jednego zawodnika.
Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana
i odpowiednio zabezpieczona.
Zawodnik zanim opuści stanowisko, musi upewnić się czy w komorze nabojowej lub magazynku nie pozostał
nabój oraz zobowiązany jest zameldować o tym sędziemu (na zawodach) lub trenerowi (na treningu).
Nie wolno strzelać z broni sportowej poza strzelnicą. Na strzelnicy nie wolno strzelać do ptaków i zwierząt jak
również przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem.
Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika.
Naprawy, regulacje i czyszczenie broni pociągające za sobą konieczność jej rozładowania należy dokonywać
w miejscach do tego wyznaczonych.

Oświadczam, że zostałem zapoznany z niniejszymi przepisami, co stwierdzam własnoręcznym
podpisem
Wrocław dnia ………………..

……………………………………………
(podpis)

