
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRZELNICY KLONOWICA KOŁO 

AUGUSTOWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

Z uwagi na wprowadzone przez władze RP ograniczenia w działaniu 

strzelnic oraz stanowiskiem PZSS, Zarząd AKS KRECHOWIAK wprowadza 

następujące ograniczenia dla osób korzystających z obiektu. 

Każda osoba korzystająca ze strzelnicy zobowiązuje się do przestrzegania 

następujących zasad: 

1. Ze strzelnicy korzystać może wyłącznie osoba posiadająca licencję 

zawodnika wydaną przez PZSS. W przypadku braku potwierdzenia 

odnowienia licencji na rok 2021 przez PZSS każdy uczestnik przebywający 

na strzelnicy ponosi odpowiedzialność we własnym zakresie. 

2. Jednorazowo na strzelnicy może przebywać max 5 osób i 2 osoby 

obsługujące. 

3. Każda z osób ma obowiązek nosić maseczkę (zasłaniać usta i nos), 

zdezynfekować ręce środkami dostępnymi na strzelnicy i zachować 

odległość pomiędzy osobami przebywającymi na strzelnicy min 2 m. 

4. Na teren strzelnicy może wejść osoba która uprzednio dokonała rezerwacji 

telefonicznej u Pana Jana Granackiego pod numerem telefonu 664 006 495 

w wyznaczonych godzinach oraz złożyła oświadczenie o zapoznaniu się i 

przestrzeganiu  niniejszego regulaminu. Osoby bez potwierdzonej 

rezerwacji nie mogą wejść na teren strzelnicy. 

5. Po upływie zarezerwowanego czasu należy bezzwłocznie opuścić 

strzelnicę. 

6. Osoby korzystające ze strzelnicy w czasie treningów, szkoleń mogą 

korzystać z własnej i klubowej broni (tylko Klubowicze AKS Krechowiak)  

oraz własnego sprzętu np. takery, zaklejki, pisaki. Nie ma możliwości 

korzystania z tych urządzeń będących na wyposażeniu strzelnicy. Tarcze 

Klubowiczom AKS Krechowiak będą dostępne do pobrania u Pana Jana 

Granackiego. 

7. Osoby mające licencje zawodnicze i dopuszczenie do dysponowania bronią 

mogą pobrać broń i amunicję z magazynu broni po uprzednim uzgodnieniu 

z Jarosławem Jurkiewiczem. Po skończonym treningu broń będzie 

dezynfekowana. 

8. W przypadku nałożenia kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad oraz 

obowiązków nałożonych przez władze RP każda osoba zobowiązuje się do 

jej uregulowania we własnym zakresie. 

9. Dotychczasowe zasady korzystania z obiektu pozostają bez zmian – zapis 

w książce , opłata. 

ZARZĄD AKS KRECHOWIAK  


