W dniach 17 - 18 listopad 2018 Strzelecki Klub Sportowy ARDEA organizuje
kurs nadający uprawnienia prowadzącego strzelanie, potwierdzony legitymacją
prowadzącego strzelanie wystawioną przez Polski Związek Strzelectwa
Sportowego.
Kurs odbędzie się w trybie weekendowym (sobota i niedziela) w restauracji u
Bartka w Kolbudach ( ul. A. Ważnego 1)
Zaczynamy w sobotę o 09:00 i kończymy o 18:30, w niedzielę zaczynamy o 10:00
i kończymy o 17:00.
W sumie będzie to 16,5 godzin materiału.
Koszt uczestnictwa to dla członków naszego Klubu 290 zł, dla pozostałych osób
350 zł.
(cena uwzględnia opłatę 50 zł za wydanie legitymacji oraz w sobotę i niedzielę
obiad dwudaniowy).
Swoją wiedzą podzielą się z uczestnikami osoby znane i szanowane w środowisku
strzeleckim, między innymi pan Tomasz Stępień – osoba, która jest na bieżąco z
prawem Unii Europejskie.
Aby wziąć udział w kursie należy posiadać: patent, licencję zawodniczą PZSS lub
licencję sędziego PZSS oraz mieć ukończone 21 lat.
Osoby, które zdawały egzamin na patent, który odbył się ostatnio w Lublewie
mogą przystąpić do kursu tylko po złożeniu wniosku o wydanie licencji na 2019
rok na portalu PZSS i otrzymaniu nr licencji.
Wpłaty należy dokonywać na konto klubu SKS ARDEA - ING Bank Śląski S. A.
51 1050 1764 1000 0023 2615 0220
Zgłoszenia na maila: klub@sks-ardea.org
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nr patentu , licencji , klub , e-mail ,
nr telef.
Dla osób zamiejscowych oferujemy pomoc w organizacji noclegu i wyżywienia w
sąsiedztwie strzelnicy.

Program kursu:
17 Listopad 2018 r . sobota
Temat

Wykładowca

Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie. Przepisy
bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, zasady
zachowania się osób przebywających na strzelnicy, sposoby
obchodzenia się z bronią
– wykład 4,5 godziny

Tomasz Stępień

13:30:00

Pierwsza pomoc przedlekarska - wykład 3 godziny

Paweł Witkowski

16:30:00

Budowa i działanie broni (pistolet, rewolwer, karabin, strzelba
gładkolufowa) - wykład 2 godziny

Sebastian Łastowski

Godzina
rozpoczęcia
09:00:00

Maciej Miksza

18 Listopad 2018 r. niedziela
Temat

Wykładowca

10:00:00

Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez
strzałowy)
- wykład 3 godziny.

Krzysztof Osiński

13:00:00

Techniki strzelania oraz postawy strzeleckie - wykład 2 godziny

Krzysztof Łoś

15:00:00

Metodyka prowadzenia zajęć (treningi, zawody) - wykład 2
godziny

Krzysztof Łoś

Godzina
rozpoczęcia

-Ze sportowym pozdrowieniem,
Agnieszka Czapla
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