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Zńącmk do Decyzji Wójta Gminy Troszyn
nt UG.4220.1.2018 z dnia 12,04.2018 r.

LAMIN BEZPIECZI\IEGO FUIYKCJONOWANIA STRZELMCY
. ń{ł } F'lćeienłikouBu STRZELECTWA §poRTowEGo,,oBRoŃCA,

r*lałt C*tiny
w TRoszY}itE

Wstęp

Klub Strzęlectwa Sportowego ,,OBROŃCA" w Troszynie z;vmny dalej Klubem prowadzi

zajęcia strzeleckie w oparciu o strzelnicę krytą w budynku przy ul. Słowackiego 3 zaadaptowanym

zgodnie z pĄektem i za zgodąwydaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce na podstawie rrmo\Ny

uficzeńaz-awartej w dniu 14 września2001roku z Zespołem §zkfi Powiatowych w Troszynie.

Strzelnica przystosowana jest do strzelń sportowo * rekreacyjnych, zawodów strzeleckich,

szkoleń programowych zucrsianń szkół; szkoleń i strzelń funkcjonariuszry słuZb mundurowycĘ

pracowników ochrony osób i mienia; egzaminów strzeleckich oraz treningów indywidualnych i
grupowych w strzelaniach sportowych i bojowych ze stałej i zrrriennych linii otwarcia ognia.

Rozdzial1
'Warunku korzystania ze strzelnicy

l.Zawznańe się z niniejsgym regulaminem jest obowiązkowe dla kańej osoby kotzysĄąr.ej ze

strzelnicy.

Z.Kużda osoba koruystającaze sttzelńcy ma obowiązek złożeniawłasnoręczrrego podpisu w ksiązce

rejestru pobytu na strzelnicy. Przr,z ńożeńę powyższego podpizu osoba:

1) potwierdza zapoznarńe się z niniejszym regulaminem;

2) berwzględnie zobońąntje się do:

a) przestrzegania niniejszego regulaminu;

b) wykonywania poleceń prowńząłego strzelanie lub sędziego prowadzryego zawody.

3. Zę strzelnicy mogą korzystać:

l) nieodpłatnie:

a) członkowie Klubu;

b) inne osoby lub grupy w ramach i w zakresie prowadzeniadzińalności poĄrtku publicznego

pffez Klub;

2) odpłatnie:

a) osoby posiadające pozwolenie na broń i dysponujące własnąbronią i amunicją;

b) osoby bez pozwolenia na broń - broń, zapewniazar@zająqy obiektem;

c) stowarzyszenia strzeleckie, podmioty gospodarcze i innę instytucje posiaĘące niezĘdne

uprawnieniadotyczące prowadzeńadziŃalności spońowej, szkoleniowej lub edukacyjnej w

zakresie broni palnej.
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4. Obiekt s&zelnicy możrc zostaś udostępniony:

1) cżonkom Klubu posiadającym pozwolenie na btoń ołaz dysponującyni własną bronią i

amunicją w tym przypadku prz5majmniej jędna osoba powinna posiadać uprawnienia

ptowaĄzącęgo sfrzelanie i wykonywać funkcję prowadącego §trzelanie podczas korzystania ze

strzelnicy;

2) stowarzyszeniom strzeleckim, podmiotom gospodarcąm i inrym insĘfucjom;

3) szkołom * celem reńzac1i programów edukacyjnych.

5. Zasńy udosĘpniania strzelnicy podmiotom określonym w prmkcie 4 podpunkt 2 i 3:

l) udostępnienie strzelnicy odbywa się na podstawie wcześniej uzgodnionego termin z

zarząnzĄącyrm strzelnią i podpisanej rrmowy międz,y z,atz,ądzĄąs,ym stzelnicą i organizatorem

stzelanią

2) organizator snzelania powinien:

a) zapmń się z regulaminem sfizelnicy;

b) mieć uprawnienia do prowadzenia szkoleń stzeleckich;

c) ząewnić pierwsą pomoc przedmedyczną podczas strzelania;

3) osoby prowadące struelanie z ramienia organizatora powinny legitymowac się uprawnieniami

do prowadzenia sEzelń;

4) ubezpieczenię strzelająqych od następstw nieszczęśliwych wypadków mlęry do organizatora

strzelania;

5) organizator srzelania po zakończeniu strzelania pvnl<azl:i,e obiekt (strzelnię i pomieszczenia

towarzyszące) w należyĘm porządku i czystości;

6) organizator strzelania ponosi odpowiedzialność finansową zaszkody powstałe na skutek

strzelanią w szczególności uszkodzeń vruĄd?§ńi wyposazenia strzelnicy, jak i z innych

czrynności zrlliązanych z pobytem na sfrzelnicy.

6. Na strzelnicy zabrania się:

1) osobom tawamysząclrm osobom korzystdącp7ś, sfzelnicy wchodzenia na stanowiska

strzeleckie oraz styczrości z bronią

2) osobom korzystająpymze sfizelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckiebezzgody

prowadągego strzelani e,

3) uĘwania broni innych osób korzystających ze sfizelnicy,fuzzgodyjej właściciela

(uĄtkounnika);

4) spożywania alkoholu, uzywania środków odurzająqych lub przebywania na strzelnicy osób

będących pod ich wpływem.

7. Opróczniniejszego regulaminu osoby korą,stające ze strzelnicy powinny zapnaś się i mac:

1) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do uffiowanią
2) plan strzelnicy zomaczeńem:
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a) stanowisk stzeleckich;

b) punktu sanitamego;

c) dróg ewakuacji;

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzńłągzrości;

3) wyku sygnałów alarmowycĘ

4) możliwości i sposoby połączenia się z najbliźszym punktem pomocy medycanej.

8. Odpowiedzialnor{ć zaszkody powstałe podczas stzelania oraz spowodowanie wypadku:

1) za szkody powstałe podczas strzelania lub spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub

zatządca strzelnicy, prowadący strzelanie lub trening sfrzelecki albo korzystający z.e strzslńcy,

m zasńach określonych w odrębnych prząisach;

2) właściciel|ń zaządca strzelnicy nie ponosi odpowiedzialno&:i zaspĘtlń rurczy osobiste

pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela

Rozdzirl2

Prowadzący stlzelanie

9. Prowadząpy sfizelanie:

1) jest tylko jeden prowadąqy sfizelanie w w}łrazny sposób modńeZy:

,,PROWADZĄCY STRZEI-ANIE''. Tnne osoby funkcyjne podczas stmelania wykonują

zadarllia instruktorskie lub sędziowskie podczas zawodów;

2) prowadzący strzelanie odpowiada za wydawanie komend 4p.: ,J.IA STANOWISKA', WYJĄĆ

BRoŃ,, 'ŁADUJ", 'START, lub,,oGNIA", "STOP", "ROZŁADUJ",,Do PRZEJRZENIA

BROŃ',,,SCHOWAĆ BRoŃ', ,,Do TARCZ" iiwryńniezbędnych poleceń np.: ,,Ir,toZ.IA

STRZELAĆ";

3) tylko ptowadząsy srzelanie rna pra\ro wydawania komend podczas strzelania oraz

ułyanaczańazadańinnym osobom funkcyjnlłn. Podczas zawodów stzęleckich prowadący

strzelanie możp wymaszyć sędziego do wydawania komend wjego imieniu;

4) każdoramwo odnotowuje daĘ i doHadną godzinę pruejęiaizlaniaosi strzeleckiej;

5) odpowińazabezpieczenstwo osób korzystająłych ze stzelnicy i osób tawarzysz.ryychomz

beąpieczeństrvo ońb przebywających na strzelnicy;

6) wyznaczakotzysĄącym znsfrzelńcy stanowiska strzeleckie, aosobom tawatzyszącym

miejsce beąpiecznego pobytu (stefa dla widzów);

7) prowadzi książkę Ęesbrr pobytu na strzelnicn w której zannięszcza się następująp dane:

a) imię i nazwisko korzysĄącego ze sEzelnicy;

b) numer pozwolenia na broń ol;aznazralę organu, który je wydał (osoby posiadające własną

broń), albo adres korzystającego ze sfizelnicy, jeśli nie posiada on pozrvolenia na broń;
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c) oświadczenie korzystajągego ze stzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i

przęisami bzpieczeistwą potwierdzone własnoręczrym podpisem;

8) dysponuje bronią i amunicją oraz wydaje osobom strzelającym a po zakończeniu pracy rozlicza

stan broni i amunicji zmagazyńerem;

9) decyduje o rodzaju broni, z którego może sfizelac dana osobą

l0)określa miejsce §fiery bezpiecznej na sfizelnicy;

1l)prowadągy strzelanie i inne osoby funkcyjne podczas wykonywania obowią*Ów na stzelnicy

mogą nosić broń.

Rozdzirl3

Sposób obcbodzenia sięz bronią i amunicią

1 0. Bronią z:rwsze nalńy posługiwaó się z najwyżsą ostrożnością

11. Po rnzięciu broni do ręki naleĘ sprawdzić, czy jest rożadowana.

L2.7abraniasię kierowania wylotu luł w kierunku ludzi lub 
^ńeruąi

13. Broni lub amunicji nie moźnapozostawiac brłzdozoru

14. 7-ńtania się odkładania załadowanej broni.

15. Osoby przebywająqe na obiekcie pl;zenosąbroń roźadowaną z otwartymi komorami nabojowymi

lub schowaną w walizkachifuterałach lub w innych pojemnikach" przeanaczonych do

pruemieszłzańasię z bronią. Dozwolone jest przenoszenie pistoletu lub rewolweru

umieszczonego w kaburze przylegajągej do ciala;

16. Wyjmowanie broni lub wszelkie inne czynności zuńązllrre z jej obsfugą odbywają się wyłągznie:

1) w miejscu roźadowania lub ładowania broni z omzeńem,,Tu KIERUJ BROŃ', z lufą

skierowaną we wskazanlrm kierunku;

2) na stanowisku strzeleckim, strefie beąpiecznej lub innym miejscu wskazanlm Wez,

prowadąpego strzelanie i tylko napolrcenie prowadząsego sfizelanie oraz lufą skie,rowaną w

kierunku kulochwytu lub w innym wskazanym pvezprowadącego stzelanie bezpiecmlłrt

kierunku;

3) wmagazynie broni.

17. Roźadowania broni po wejściu na obiekt naleł dokonać w miejscu roźadowania lub ładowania

broni zamaszeńem-Tu KIERUJ BROŃ'.

18. Trening bezstrzałowy (,na sucho') jest dozwolonytylko na stanowisku strzeleckim",w strefie

bezpiecznej hlb zazgoą ego strzelanie w innlłn miejscu ptzezniego wyanźrczonym.

19. Broń możrra ładować wyłącmie:

1) na stanowisku strzęleckim lub innym miejscuwskazarrlm prrezprowadągego struelanie, z

lufą skierowaną w kulochwyt, dopiero po komendzie prowadąqego struelanie;
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2) prznd opuszczeniem obiektu w miejscu roźadowania lub ładowania broni z onlaczetiem ,,TT}

KIERUJ BROŃ', z tttfąskierowaną we wskazanym kierunku.

20. Podczas ładowania broni nie można korrystać z pomocy innych osób za wyjątkiem prowadącego

struelanie, osoby funkcyjnej lub innej osoby wskazanej plzazprowadącego strzelanie.

2l. Strzelanie i celowanie naterenie stzelnicy odbywa się wyĘznie na stanowisku snzeleckim lub

innym miejscu wskazanym pfrI§z ego strzelanie w kierunku kulochwytu do tarcz lub

innych przedmiotow Ędących celem na strzelnicy.

22. Strzr,lanie rczpocTylna się uyłąqznie na komendę prowadąqego strzelanie.

23 . Zakończenie strzelnia zgłasza,się prowadzącemu stnelanie.

24.Po zakończeńu sfizelanią prued opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń bezwzględnie

naleĘ rożadować i rabezpieozyć widocarlm wskaźnikiem be4ieczeństwa oraz przedstawić do

kontoli prowadącemu strzelanie.

25. W czasię ptzerww strzelaniu lub po komendzie,,ROZŁADUP broń nałleĘ rozładowac i
zabezpiełzyĄ wkładająg do komory nabojowej (uD wskaźnik beąpieczenstwą i w takim stanie

umiericić na stanowisku strzeleckim. W prz5padku strzelb łamanych nalezy rońńowń broń i
pozostawić jąńamanąna stanowisku snzeleckim. Dopiero po przepfowadzeniukontroli stanu

broni ptzez strzelanie moźmaopuścić stanowisko strzeleckie. Broń nateżryądo

Klubu mlery pozostawić na stanowisku strzeleckim, natomiast własną lub użyczoną broń należy

zńrać ze sobą zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 15.

26. Wyjście przed linię ognią w jakimkolwiek celu jest dopuszczalne jedynie razgoąprowadzągęgo

sfizelanie. Prued wydaniem zgody y sEzelanie MUSI sprawdzić broń na wszystkich

stanowiskach, aw szczsgólaor§ci upeumić się, żn broń jest pozostawiona na stanowisku zgodnie z

wpnąaniami okraślonymi w punkcie 24 i 25.

Rozdział 4

Sposób zachowania się osób pzcbywaiących na stlzelnicy

27 . Korzy stająęy re sfzelnicy przen rozpoczęiem strzelania zobowiązani ą do :

1) okazarria dokumentów uprarłmiających do posiadania broni;

2) okazaniadokumenfu tożsarrrości w przypadku braku pozwolenia na posiadanie broni;

3) dokonania niezĘdnych urpisów w dokrrmentacji obiektu sfrzelnicy.

28.Korzystający zs strzelnicy jest obowiąąany ściśle pr7śsfrzlegŃ poleceń wydawanych plzsz

prowadącego strzelanie.

29. OsoĘ rntuszająsąregularrin stzelnicy lub zasady beryie*zsństwą prowadący sfrzelanie u§uwa

z obiektu-

30.7_abtańa się wchodzeniana stanowisko strzeleckie bezzgody prowadząqego sfrzelanie.
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3 l . KorzyĘ ący ze stzelnicy podczas strzelania przyjmują postalvy strueleckie zgodne z instrtkcjami

i regulaminami. Nie dotyczy to osób niepeŁrosprav,.nych.

32. Posiadacze telefonów komórkowych lub innychvrządz"eńemitujących dzwięk powinni vlyłączyć

w nich sygnĄ dźwiękowe.

33. po komendzie'STOP'lub,"PRZERWAĆ STRZELANIE", wydanej ptzezprowadąpego

strzelanie |rr§ inną osĘ, strzelająqy tremlłocnie przerywają strzelanie.

34. Na teren strzelnicy zsńelrzętamogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz

obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pozostawac pod rścisłym nadzorem opiekuna-

35. Dzieci mogą plzsbywać na sfizelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub

opiekunów.

36. Dzieci mogą strzelŃ za pisemną zgodąrodzica lub pra,wnego opiekuna lub w obecności i zazgoĄ

rodńcalub prawnego opiekuna albo nauczyciela w strzelania zorganizowanego ptzez

szkołę.

37.Przrbywający Mstrzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prawadzącego struelanie lub osoby

funkcyjne o sytuacji, która możn być niebe4ie,crnalub spowodowac wypadek.

38.Z,aląasĘ, ńy stzslający i inne osoby, przebywająqe na sfizelnicy w bezpośretlnim sągiedźwie

stanowisk strzeleckicĘ vżywńy indywidualnych ochraniacry słuchu.

39. Zaleca się aby sEzelający, podczas sbzelanią używali przeciwodpryskowych okularów

strzeleckich lub innych ochraniaczry spehiających taką funkcję.

Rozdzial5
postanowienia końcowe

40. Po zakończąi!7-ajęa strzeleckich osoby indywidualne oruzzorgańzowane supy powinny:

1) uporąlkowac po sobie stanowisko stzeleckie, w szczególnośr;lzńmć 
"" 

319likąpuste

opakowania po arrunicji;

2) sprawdzić czy ńe pozostawiono arrunicji oraz cąści broni.

41. W sytuacjach spornych nie uregulowanych niniejsąym regulaminem zalrrdy be4pieczeństwa tub

warunki pobytu na strzelnicy ustala prowadący strzelanie.

42. Informujemy żs,zgodnie zart.13 ust. l i u§t. 2 ogólnego rczprządzeńao ochronie danych

osobowych z daia 27 kwietf a20l6 r.:

1) administratorem PanilPana danych osobowych jest Klub Strrelectwa Sportowego ,,OBROŃCA" z

siedzibą w Troszyniepray ul. Słowackiego 3;

Z)PanitPatndane osobowe zbierane będą jedynie w zakresie w}łn€an}łn pvśzRoąporz.ądzenie

Ministra Spraw Werłmętznych i Adminisracji z dnia 4 marca 2002 r. mieniające rcz:plządzerńe

w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. 2002 tu 23 poz. 238).;
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3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywme przezokres fimkcjonowania Klubu Strzelectrła

Sportowego,,OBROŃCA" ;

4)posiadaPani/Panp $rodostępudoteściswoichdanychorazprawoichsprostounanią

5) ma Pani/Pan prawo umiesienia skargi do GIODO gĘ nrnĄPani/Paą ńrłr;Enrłar,zanię danych

osobowych Pani/?ana dotycąpych naru§za przepisy ogólnego rcryrządznniao ochronie danych

osobowych z claia27 hriebia 2016 t.;

6) podanie pvazPaniąlPana danych osobowych jest wlmogie,m ustawowym. Jest Pani/?an

zabońązanado ich podania a konselnrencją niąodania danych osobowych b$zie brak

możliwości korzystania ze strzelnicy Klubu Strzelectwa §portowego,,OBROŃCA";

7) dffie Pani/Pana nie będą przntvvarz.ane w żŃn spońb.
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