Regulamin Organizacyjny
strzelnicy sportowej III Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Lesznie
z dnia 30.11.2018 r.

1. Strzelnica sportowa w Lesznie, pl. Kościuszki 5, działka nr 1/12, 1/13 (obręb i jednostka
Leszno), posiada tytuł prawny, jest własnością Miasta Leszna i została oddana w trwały zarząd
III Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
2. Strzelnica sportowa III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie:
1) została przystosowana do strzelania ze stałej linii otwarcia ognia z broni ręcznej
sportowej bocznego i centralnego zapłonu o kalibrze do 9,65 mm i energii kinetycznej
do 499 J;
2) posiada trzy osie strzeleckie do strzelania na odległość: 10m, 25m i 50 m;
3) została wyposażona w system bezpieczeństwa (sygnalizację ostrzegawczą), tj. zespół
elementów i urządzeń, przekazujących strzelającym i pozostałym osobom znajdującym
się na strzelnicy informację świetlną o prowadzeniu strzelań oraz o ograniczeniu dostępu
do stref strzelań poprzez blokady drzwi wejściowych na osie strzeleckie: 25m i 50m.
Odblokowania ww. drzwi może dokonać wyłącznie prowadzący strzelanie, kartą
dostępu poprzez jej przyłożenie do czytników.
3. Na strzelnicy sportowej III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie zabronione jest strzelanie
z broni i amunicji niebezpiecznej, tj.:
1) z broni typu AKMS, RKM, CKM i ich odmian oraz pistoletów sygnałowych 26 mm
nabojami sygnałowymi 26 mm;
2) z broni gazowej i miotaczy gazowych;
3) pociskami przeciwpancernymi rdzeniowymi oraz chemicznymi;
4) pociskami zapalającymi i smugowymi;
5) miotanie granatami bojowymi wszelkiego typu.
4. Strzelnica sportowa jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia strzelań szkoleniowych,
sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich przez prowadzącego strzelanie,
podlegającemu bezpośrednio Dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza
Słowackiego w Lesznie.
5. Działalność oraz zadania strzelnicy sportowej obejmują:
1) naukę strzelania;
2) doskonalenie umiejętności strzeleckich z różnych rodzajów broni (zgodnie z opisem
technologii strzelnicy sportowej - załącznik do Regulaminu);
3) podnoszenie kultury strzeleckiej oraz współzawodnictwa sportowego;
4) testowanie i przestrzeliwanie broni.
6. Prowadzącym strzelanie jest osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia
strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.
7. Strzelnica sportowa, magazyn broni są udostępniane na podstawie stosownej umowy zawartej
z Dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, z której
wynikają szczegółowe warunki udostępnienia strzelnicy sportowej.

8. Umowa zawarta z Dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Lesznie wskazuje prowadzącego strzelanie, który:
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących;
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy sportowej stanowiska strzeleckie, a osobom
towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu;
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy sportowej, w której zamieszcza się
następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy sportowej,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres
korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy sportowej o zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
Oświadczenie obowiązuje każdego użytkownika korzystającego ze strzelnicy
sportowej po raz pierwszy.
9. Każdy użytkownik strzelnicy sportowej zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem
bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy sportowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Lesznie, co potwierdza własnoręcznym podpisem w książce rejestru pobytu
na strzelnicy sportowej i bezwzględnie stosować się do jego przestrzegania oraz wykonywania
poleceń prowadzącego strzelanie.
10. Trening bezstrzałowy dozwolony jest tylko za zgodą trenera, instruktora, na stanowisku
strzeleckim lub treningowym. Przed rozpoczęciem treningu bezstrzałowego należy
bezwzględnie dokonać czynności przeglądu broni, mającego na celu sprawdzenie rozładowania
broni oraz magazynków. Powyższej czynności dokonuje trener, instruktor.
11. Osoby oczekujące na strzelanie przebywają w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego
strzelanie.
12. Strzelnica Sportowa może zostać udostępniona:
1) klubom strzeleckim posiadającym licencje PZSS w celu realizacji programu
treningowego, szkoleniowego, organizacji zawodów strzeleckich;
2) podmiotom, instytucjom lub osobom, posiadającym niezbędne uprawnienia dotyczące
prowadzenia działalności szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie broni palnej;
3) osobom posiadającym zezwolenie na broń, dysponującym własną bronią i amunicją.
13. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie udostępniając strzelnicę sportową,
na podstawie zawartej stosownej umowy, zapewnia prowadzącego strzelanie, chyba, że strona
umowy, której udostępnia się strzelnicę, wskaże prowadzącego strzelanie, na podstawie
odrębnych przepisów.
14. III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie nie posiada broni.
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