
Uzupełnienie REGULAMINU STRZELNICY OTWARTEJ REMBERTÓW 

Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego 

„Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka 
 

Regulamin strzelnicy /obiektu/ uzupełnia się do odwołania lub zmiany w związku z ogłoszonym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii COVID-19, o następujące punkty: 

 

1. Ze strzelnicy mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające broń własną. 

2. W związku z ograniczeniem ilościowym, na strzelnicę nie zostaną wpuszczone osoby towarzyszące. 

3. Wchodząc na strzelnicę oraz przebywając na terenie strzelnicy każda osoba ma obowiązek nosić ochronę ust, nosa, 

wzroku (np. maseczka, przyłbica, okulary), rękawiczki ochronne oraz posiadać ochronę słuchu. 

4. Wchodząc na strzelnicę i wychodząc każda osoba ma obowiązek dokonać dezynfekcji rąk w przewidzianym do 

tego miejscu. 

5. Zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy do przestrzegania zaleceń władz sanitarnych 

i administracyjnych. 

6. Obowiązuje zakaz wjazdu na osie 100m. 

7. Pobyt osoby korzystającej na strzelnicy ( max. 1,5 godziny) to czas od rejestracji do opuszczenia obiektu. 

8. Po 15min spóźnienia rezerwacja zostanie anulowana. 

9. Dla bezpieczeństwa przebywających na strzelnicy instruktor może nie wpuścić na teren obiektu osób 

wykazujących objawy grypopodobne. 

 

 

REGULAMIN STRZELNICY OTWARTEJ REMBERTÓW 

Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego  

„Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka 
 

1.  Ze strzelnicy mogą korzystać członkowie sekcji strzeleckich CWKS, członkowie sekcji i klubów zrzeszonych 

w PZSS, osoby posiadające własną broń oraz ważne pozwolenie na jej posiadanie, inne osoby używające broni 

klubowej (pod warunkiem, że strzelania odbędą się pod nadzorem instruktora dyżurnego). 

2.  Wejście na strzelnicę, w celu odbycia strzelania, następuje po zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy 

i warunkami bezpieczeństwa). Fakt ten potwierdza się własnoręcznym podpisem. 

3.  Po wejściu na strzelnicę należy bezzwłocznie zgłosić się do dyżurnego instruktora, który strzelającym wyznacza 

stanowiska, a osobom towarzyszącym miejsce pobytu. 

4.  Osoby towarzyszące, wchodzące na strzelnicę zajmują miejsca przeznaczone dla widowni. 

5.  Zabrania się wchodzenia do obiektu i przebywania w nim osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 

innych środków odurzających. 

6.  Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu pod każdą postacią 

7.  Osoby przystępujące do strzelania mają obowiązek przestrzegać poleceń instruktora dyżurnego. 

8.  Broń na  strzelnicy, należy przenosić  rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną (kabury, pudełka, pojemniki). 

9.  Broń do strzelania można wyjąć tylko na stanowisku strzeleckim. 

10. Niezależnie od wykonywanych czynności obsługowych lufa broni musi być zawsze zwrócona w kierunku 

kulochwytu. 

11. Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie. 



12. Po zakończeniu strzelania broń należy rozładować i zabezpieczyć, oraz powiadomić o tym instruktora, który 

sprawdzi broń.   

13. Zabrania się strzelać do urządzeń strzelnicy (przesłony, tarczociągi). 

14. Zabrania się osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska, dotykania broni oraz strzelania. 

15. Ze strzelnicy mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające broń własną. 

16. W związku z ograniczeniem ilościowym, na strzelnicę nie zostaną wpuszczone osoby towarzyszące. 

17. Wchodząc na strzelnicę oraz przebywając na terenie strzelnicy każda osoba ma obowiązek nosić ochronę ust, nosa, 

wzroku (np. maseczka, przyłbica, okulary), rękawiczki ochronne oraz posiadać ochronę słuchu. 

18. Wchodząc na strzelnicę i wychodząc każda osoba ma obowiązek dokonać dezynfekcji rąk w przewidzianym do 

tego miejscu. 

19. Zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy do przestrzegania zaleceń władz sanitarnych 

i administracyjnych. 

20. Obowiązuje zakaz wjazdu na osie 100m. 

21. Pobyt osoby korzystającej na strzelnicy ( max. 1,5 godziny) to czas od rejestracji do opuszczenia obiektu. 

22. Po 15min spóźnienia rezerwacja zostanie anulowana. 

23. Dla bezpieczeństwa przebywających na strzelnicy instruktor może nie wpuścić na teren obiektu osób 

wykazujących objawy grypopodobne. 

24.  Za szkody powstałe podczas strzelania oraz za spowodowanie wypadku odpowiada strzelający. 

25. Wszelkie wątpliwości, nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga instruktor. 

 


