
Regulamin strzelnicy III Liceum  Ogólnokształcącego w  
Ostrowie Wielkopolskim do strzelania z broni pneumatycznej 

 
ROZDZIAŁ I 

I. Warunki korzystania ze strzelnicy. 
1. Prowadzący strzelanie:  

a. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, 
b. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym  
      miejsce bezpiecznego pobytu, 
c. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszczone są następujące dane: 

- imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy, 
- rodzaj i kaliber broni z której przeprowadzono strzelanie, 
- oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i 

przepisami bezpieczeństwa potwierdzone własnoręcznym podpisem, 
2. Na strzelnicy zabrania się: 

a. wychodzenia na stanowiska strzeleckie bez zezwolenia prowadzącego strzelanie, 
b. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez ich zgody, 
c. używania telefonów komórkowych, 
d. przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

3. Na strzelnicy w miejscu widocznym umieszcza się: 
a. regulamin strzelnicy, 
b. aktualne zezwolenie na odbywanie strzelań, 
c. numery telefonów alarmowych, 
d. plan strzelnicy sportowej, 
e. plan ewakuacyjny na wypadek zagrożenia, 
f. apteczkę pierwszej pomocy. 

4. Za znajdujący się sprzęt i mienie na strzelnicy odpowiada opiekun strzelnicy wyznaczony               
przez dyrektora szkoły. 
W przypadku zaistniałych szkód odpowiada osoba będąca bezpośrednim ich sprawcą, a                  
wynikały one z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. 
  

ROZDZIAŁ II 
II. Sposób obchodzenia się z bronią. 

1. Broń na strzelnicy jest rozładowana i zabezpieczona. 
2. Ładowanie broni odbywa się na stanowisku po komendzie „ładuj - broń”. 
3. Podczas ładowania broń powinna być skierowania wylotem lufy w kierunku tarczy. 
4. Nie wolno przekazywać załadowanej broni innym osobom. 
5. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego. 
6. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu przez podniesienie ręki. 
7. W przypadku zacięcia należy zgłosić prowadzącemu „zacięcie”. 
8. Po zakończeniu strzelania broń należy rozładować, przedstawić do kontroli prowadzącemu        

strzelanie, a następnie zabezpieczyć. 
 

ROZDZIAŁ III 
III. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy. 

1. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych                     
przez prowadzącego strzelanie. 

2. Zabrania się wychodzenia przed stanowiska bez zgody prowadzącego strzelanie. 
3. Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących                        

postaw strzeleckich. 
4. Po komendzie „stop” wydanej przez prowadzącego strzelanie, strzelający bezzwłocznie             

przerywa strzelanie. 
5. Bez komendy przerywa się strzelanie w przypadku pojawienia osób na linii strzału. 
6. Osoby naruszające postanowienia regulaminu usuwa się ze strzelnicy.   
 
 

 


