REGULAMIN WYDARZENIA:
STRZELECKI WEEKEND/ SPORT ADVENTURE (22-24.07.2022)
Poniższy Regulamin zawiera:
I.
Charakterystykę Wydarzenia.
II. Informację o terminie i miejscu jego realizacji.
III. Zakres świadczeń zawartych w cenie.
IV. Regulamin szkolenia i obowiązki uczestnika.
V. Warunki rejestracji i zgłoszenia udziału w wydarzeniu:
1. rejestracja,
2. opłata za udział,
3. warunki rezygnacji, dyskwali kacja oraz odwołanie wydarzenia.
4. Użytkowanie powierzonego sprzętu.
VI. Informacje o podmiotach współorganizujących oraz o zakresie ich odpowiedzialności.
VII. Informacje o utrwalaniu i przetwarzaniu wizerunku – przepisy RODO.
VIII. Postanowienia końcowe
IX. Lista załączników:
1. Regulamin szkolenia strzeleckiego
2. Szczegółowy program wydarzenia
3. Lista obowiązkowego wyposażenia uczestnika
4. Oświadczenie uczestnika
5. OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych
wynikające z Ustawy o Turystyce.

CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA
1. Strzelecki weekend, (zwany dalej wydarzeniem) to przedsięwzięcie sportowo- turystyczne,
którego celem jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu posługiwania się bronią.
Szczegółowy program zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas Wydarzenia będzie realizowane zgodnie z
informacją zawartą w programie (załącznik nr 1 regulaminu).
3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie UCZESTNICY, dalej zwani Uczestnikami lub
Uczestnikami Wydarzenia, przez których rozumie się osoby, które spełniają następujące
warunki:
dokonały REJESTRACJI zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
●
● wniosły w całości wszystkie wymagane opłaty na konto wskazane przez ORGANIZATORA,
● są osobami pełnoletnimi i posługują się językiem polskim lub ukończyły 15 lat i podczas
Wydarzenia pozostają pod opieką ustawowych opiekunów, którzy przekazali
Organizatorowi stosowną zgodę na piśmie,
● zaakceptowały Regulamin oraz przekazały liderowi grupy podpisane Oświadczenie
(załącznik nr 4 do regulaminu),
● spełniają warunki wymienione w Regulaminie (punkt IV regulaminu).

II. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
1. WYDARZENIE odbędzie się w dniach 22-24.07.2022 na strzelnicy Stone Range, w
miejscowości Kamień 27 (40 km od Łodzi).
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2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty Wydarzenia w przypadku wystąpienia
warunków pogodowych uniemożliwiających jego realizację (np. silne opady deszczu, burze
itp.). W przypadku, jeśli nowy termin wskazany przez organizatora z różnych przyczyn nie
odpowiadał Uczestnikowi, otrzymuje on voucher kwotowy do wykorzystania w ramach
wydarzeń Sport Adventure. Voucher ważny jest przez rok od momentu jego wystawienia.
III. ZAKRES USŁUG ZAWARTYCH W CENIE
1. Opłata za udział pokrywa następujące świadczenia:
• wypożyczenie sprzętu na czas zajęć (kamizelka taktyczna, broń krótka i długa,
• zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu posługiwania się bronią; topogra i;
planowania misji; udzielania pierwszej pomocy; technik patrolowych
• zakwaterowanie w namiotach wieloosobowych;
• amunicja w ilościach 80szt do broni długiej i 200 sztuk do broni krótkiej,
• ubezpieczenie,
• pamiątkowe trofeum
• wyżywienie jak w planie
• opiekę instruktorów oraz lidera grupy,
• zdjęcia z wydarzenia.
IV.

REGULAMIN SZKOLENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
1.
W szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką
rodzica lub opiekuna.
2.
Przystępując do szkolenia, uczestnik oznajmia, że nie posiada żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
3.
Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, paszportu lub
prawa jazdy w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
4.
Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do wpisania się do rejestru pobytu na strzelnicy
oraz podpisania regulaminu szkoleń przed rozpoczęciem szkolenia.
5.
Uczestnik szkolenia jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać regulamin szkolenia
strzeleckiego, który stanowi załącznik nr 1
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V. WARUNKI REJESTRACJI I ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WYDARZENIU
1. Rejestracja:
● Przez REJESTRACJĘ w Wydarzeniu rozumie się wypełnienie i przesłanie Liderowi grupy za
pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału oraz wniesienie zaliczki.
● Zaliczka powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia
wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego. Po upływie 7 dni lider grupy anuluje
zgłoszenie.
● Zaliczki oraz pozostałej do uiszczenia opłaty należy dokonać przelewem na rachunek
bankowy podany w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnictwa, wskazując w tytule
przelewu imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę Wydarzenia.
● Lider grupy potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną
przesłaną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
● O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wpływu zaliczek na wskazane konto.
2. Opłata za udział w Wydarzeniu:
● Opłata za udział w Wydarzeniu wynosi 1900 zł, w tym zaliczka 400 zł.
● Opłatę w całości należnej kwoty za udział w Wydarzeniu należy wnieść przelewem na
wskazane konto bankowe w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni przed rozpoczęciem
wydarzenia.

W przypadku braku zapłaty całości lub jakiejkolwiek części opłaty za udział w Wydarzeniu
w terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie , Organizator może wezwać
Uczestnika, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail wskazany
przez Uczestnika w zapisie do udziału w Wydarzeniu), do dokonania opłaty w
dodatkowym, trzydniowym terminie, liczonym od daty wysłania przez Organizatora
wezwania, z zastrzeżeniem, że brak opłaty w powyższym terminie będzie uprawniał
Organizatora do odstąpienia od postanowień Regulaminu, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu
cywilnego.
● Jeśli pomimo wezwania Organizatora do uiszczenia przez Uczestnika wymaganej całości
lub części opłaty za udział w Wydarzeniu, Uczestnik nie zastosuje się do wezwania i nie
dokona stosownych wpłat, Organizator ma prawo do odstąpienia od zawartego z
Uczestnikiem Regulaminu. Organizator ma również prawo pokryć dotychczas poniesione
koszty z wpłaconych przez Uczestnika zaliczek. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na
rzecz Organizatora opłaty wskazanej w Ogólnych warunkach zawarcia umowy
uczestnictwa w imprezach turystycznych wynikające z Ustawy o Turystyce w OWU
stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu w wysokości określonej
stosownie do terminu odstąpienia od Regulaminu przez Organizatora. Zaliczki wniesione
po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone
przelewem na konto bankowe nadawcy w ciągu 14 dni licząc od chwili doręczenia
Liderowi grupy własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta
bankowego przez wpłacającego, którego REJESTRACJA w wyprawie nie została przyjęta.
● ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa
do udziału w Wydarzeniu na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI. Zmiany
takiej można dokonać nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
3. Warunki rezygnacji, dyskwali kacji i odwołania WYDARZENIA.
● UCZESTNIK ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z udziału w WYDARZENIU (pod
warunkiem, że wpłata zaliczki nastąpiła na minimum 44 dni przed planowanym
początkiem Wydarzenia) w terminie 14 dni, licząc od dnia podpisania Regulaminu, przez
co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki:
o zgłaszający udział w Wydarzeniu dokonał rejestracji na stronie internetowej
wydarzenia, akceptując Regulamin,
o UCZESTNIK wpłacił zaliczkę na poczet udziału w wydarzeniu.
W takim przypadku UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do bezkosztowego odstąpienia od
Regulaminu bez podania przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa.
● Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Regulaminu należy poinformować Lidera grupy o
swojej decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: maciej@sportadventure.pl oraz kontakt@sportadventure.pl, przy czym informacja
ta powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od
Regulaminu a także wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać
dokonany zwrot wniesionej opłaty, jeśli jest to konto inne niż to, z którego dokonywano
wpłaty.
● W przypadku odstąpienia od umowy ORGANIZATOR zwróci wszystkie otrzymane od
UCZESTNIKA płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni
licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji UCZESTNIKA. UCZESTNIK
nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
● Pod żadnym pozorem UCZESTNIK nie może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu w trakcie
jego trwania bez poinformowania Lidera grupy i podpisania stosownych dokumentów.
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VI.

UCZESTNIK może zostać wykluczony z udziału w wydarzeniu decyzją Lidera grupy za
niestosowanie się do Regulaminu i jego załączników, bądź rażące naruszenie zasad
współżycia społecznego albo dobrego imienia ORGANIZATORA.
W przypadku odwołania Wydarzenia przez ORGANIZATORA wniesione przez
UCZESTNIKÓW opłaty zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu 14
dni od doręczenia liderowi grupy przez UCZESTNIKA własnoręcznie podpisanej dyspozycji
wraz ze wskazaniem numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot wniesionych
opłat. Informację o odwołaniu Wydarzenia ORGANIZATOR poda nie później niż na 7 dni
przed rozpoczęciem wyprawy.

INFORMACJE O PODMIOCIE ORGANIZUJĄCYM WYDARZENIE

Sport Adventure sp. z o.o. 32-089 Prądnik Korzkiewski, ul Ojcowska 43 NIP 5130268525, wpisana do
Centralnego Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie
Powiązanych Usług Turystycznych pod nr Z/21/2022 przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
zwany dalej ORGANIZATOREM
Lider jest osobą bezpośrednio prowadzącą Wydarzenie. Do jego obowiązków należy czuwanie nad
sposobem świadczenia usług na rzecz Uczestników, realizowanie programu Wydarzenia oraz
sprawowanie opieki nad Uczestnikami. Lider reprezentuje Organizatora w miejscu organizacji
Wydarzenia wobec Uczestników, w szczególności jest uprawniony do składania i odbierania wszelkich
oświadczeń w imieniu Organizatora, w tym dot. wykluczenia lub rezygnacji z Wydarzenia.
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VII. INFORMACJE O UTRWALANIU I PRZETWARZANIU WIZERUNKU
1. UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w
następujących formach:
● utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie,
● udostępnianie sponsorom oraz o cjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub o cjalnego
partnera w zakresie jego udziału w wydarzeniu,
● wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci mul medialnej,
● zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
● publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
● zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i
bilbordach,
● emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
2. Organizator ma prawo do udzielenia o cjalnym partnerom oraz sponsorom wydarzenia
sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie
szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista o cjalnych partnerów i sponsorów będzie
dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia.
3. Organizator przetwarza dane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym przez administratora.
Administratorem danych jest Sport Adventure Sp. z o. o. z siedzibą w Prądniku Korzkiewskim,
ul. Ojcowska 43, 32-089 Prądnik Korzkiewski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000866663, REGON 387370665, NIP
513026852, numer telefonu +48 669 905 081. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

ale konieczne dla uczestnictwa w Wydarzeniu. Dane osobowe Uczestników wydarzenia będą
przetwarzane w celach:
● przeprowadzenia wydarzenia, w tym organizacji zajęć, wydania certy katów,
rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz przygotowania i publikacji materiałów z
wydarzenia,
● przesłania oferty (jeżeli udzielono zgody),
● uzasadnionych prawem przez administratora lub działającego w imieniu administratora,
Organizatora –art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Dane osobowe Uczestników wydarzenia będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny
do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany
obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami
dotyczącymi dochodzenia roszczeń (10 lat). W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych dane będą przechowywane na potrzeby dochodzenia roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników wydarzenia mogą być stosowni pracownicy
Organizatora, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków
związanych z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia. Ponadto dane osobowe
Uczestników wydarzenia mogą być udostępniane agencji obsługującej stronę
www.sportadventure.pl w związku z umieszczeniem danych w dedykowanej sekcji strony
www. Uczestnicy wydarzenia mają prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może
zostać cofnięta w każdym czasie. W przypadku chęci cofnięcia zgody na otrzymywanie
informacji handlowych udostępniania wizerunku na materiałach marke ngowych, prosimy o
wysłanie e-maila na adres: kontakt@sportadventure.pl.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. O cjalną stroną internetową wydarzenia jest domena: sportadventure.pl
2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez
UCZESTNIKA na wyprawę lub pozostawione w miejscu zakwaterowania.
3. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA mogą
korzystać wyłącznie UCZESTNICY wydarzenia.
4. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu
obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA.
5. ORGANIZATOR ma prawo odwołania wydarzenia w przypadku niezebrania minimalnej liczby
uczestników - to jest 10 osób. Uczestnicy wydarzenia zostaną w takim przypadku
powiadomieni o odwołaniu w czasie do 48 godzin o podjęcia decyzji o odwołaniu.
Organizator może skorzystać z prawa do odwołania wydarzenia w czasie nie krótszym niż dwa
tygodnie przed datą planowanego rozpoczęcia. Środki uczestników zostaną zwrócone na
konta, z których zostały przelane na konto ORGANIZATORA w czasie do 14 dni.
6. Reklamacje Uczestnika przyjmowane są do 14 dni od zakończenia wydarzenia w formie
pisemnej. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej
skutecznego otrzymania.
7. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu rozpoczęcia imprezy, w terminie określonym
w niniejszym Regulaminie. Organizator nie odpowiada za nieterminowe stawienie się
Uczestnika w miejscu rozpoczęcia Wydarzenia oraz nie zwraca żadnych kosztów z tym
związanych, w szczególności części ceny za niewykorzystaną cześć świadczenia.
8. Z tytułu odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi oprócz
zwrotu wniesionych opłat nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe odszkodowanie.

Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji:
spóźnienie się Uczestnika na miejsce zbiórki, dobrowolnie nieskorzystanie z części lub całości
programu Wydarzenia, zatrzymanie Uczestnika przez organy ścigania, nagłe zachorowanie
Uczestnika niepozwalające na dalsze jego uczestnictwo w Wydarzeniu, odstąpienie od
Umowy przez Organizatora z powodu rażącego naruszania przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych
świadczeń, jeżeli w czasie wydarzenia nastąpiła zmiana programu z przyczyn niezależnych od
Organizatora, a równocześnie zapewniono świadczenie zastępcze o tym samym standardzie.
Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi.
Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać do Organizatora roszczeń odszkodowawczych.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 24 listopada 2017 o usługach turystycznych.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji postanowień Regulaminu będą
rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

IX.
1.
2.
3.
4.
5.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
Regulamin szkolenia strzeleckiego.
Szczegółowy program wydarzenia
Lista obowiązkowego wyposażenia uczestnika
Oświadczenie uczestnika
OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w imprezach turystycznych
wynikające ustawy o Turystyce.

REGULAMIN WYDARZENIA Strzelecki weekend
ZAŁĄCZNIK NR 1: Regulamin szkolenia strzeleckiego
REGULAMIN SZKOLENIA STRZELECKIEGO
1.
W szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką rodzica lub
opiekuna.
2.
Przystępując do szkolenia, uczestnik oznajmia, że nie posiada żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
3.
Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, paszportu lub prawa
jazdy w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
4.
Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do wpisania się do rejestru pobytu na strzelnicy oraz
podpisania regulaminu szkoleń przed rozpoczęciem szkolenia.
Uczestnik/strzelec zobowiązany jest:
1.
zapoznać się i przestrzegać “regulamin uczestnictwa”;
2.
zapoznać się i przestrzegać regulamin strzelnicy,
3.
wypisać się w książce obiektu strzelnicy zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym
obiekcie,
4.
przestrzegać warunków bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią,

5.
posługiwać się bezpiecznie bronią.
Ponadto uczestnik treningu/strzelec po zapoznaniu się i podpisaniu regulaminu, świadomy jest ryzyka
utraty życia i zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Uczestnik/strzelec jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny, a w tym również za wypadki i krzywdy
wyrządzone innym osobom oraz zniszczenia dotyczące obiektów strzelniczych. Uczestnik/strzelec nie
będzie wnosił do organizatora szkolenia rmy żadnych roszczeń nansowych i innych roszczeń z tytułu
nieszczęśliwych wypadków, krzywd i zniszczeń wyrządzonych przez niego lub jemu przez innych
uczestników.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Istnieje pięć zasadniczych zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, które działają w każdych
warunkach, każdej strzelnicy i ze strzelcem na każdym poziomie umiejętności. Prawidłowe,
bezpieczne posługiwanie się bronią jest ciągłym procesem myślowym i adoptowaniem się do sytuacji.
1. Zawsze znaj status swojej broni
Jeżeli bierzesz swoją broń do ręki traktuj ją, jakby była gotowa do strzału.
W każdym momencie musisz być świadomy czy Twoja broń jest bądź nie jest gotowa do strzału.
Znajomość statusu broni to proces ciągły, bez znaczenia czy masz ją w rękach, w kaburze czy w
futerale. Odpowiedz sobie na pytania:
– Broń jest załadowana/ rozładowana?
– Nabój jest w komorze?
– Magazynek jest podpięty? Jak tak, to z amunicją czy pusty?
– Twoje oświetlenie działa? Sprawdziłeś to?
– Celownik działa? Dostosowałeś jego jasność do warunków?
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– Celownik na broni jest przystrzelany? Na pewno? Zrobiłeś kontrolne !zerowanie”?
Jeżeli chcesz aby była gotowa do strzału musisz wykonać niezbędne czynności wzrokowe i zyczne
aby broń do tego przygotować. Jeżeli sytuacja tego wymaga i potrzebujesz rozładować broń
wykonujesz ciąg zawsze tych samych czynności wzrokowych i zycznych zgodnych z procedurami,
które pozwalają osiągnąć oczekiwany status broni, oczywiście przestrzegając warunków
bezpieczeństwa.
2. Zarządzaj wylotem swojej lufy
Tylko jedno miejsce na broni jest niebezpieczne i zabija. Jest to jest wylot lufy.
Musimy kontrolować aby wylot lufy był zawsze skierowany w bezpieczną strefę. Bezpieczna strefa są
to wszystkie miejsca, które podczas niekontrolowanego wystrzału broni nie spowodują zranienia,
śmierci ani uszkodzenia czegokolwiek.
Bezpieczny kierunek musi być osiągany ciągłym, świadomym procesem myślowym. Wylot lufy możesz
kierować do celu, do którego masz uzasadniony zamiar prowadzenia ognia.
3. Dyscyplina języka spustowego
Palec powinien znajdować się nad osłoną języka spustowego, poniżej ruchomego zamka, tak aby nie
był widoczny z przeciwnej strony broni. Jeżeli masz pozytywną identy kację i jesteś pewny, że oddasz
strzał, wtedy i tylko wtedy po odbezpieczeniu broni możesz położyć palec na języku spustowym. W
innych przypadkach palec zawsze znajduje się z dala od języka spustowego ale w ciągłej gotowości do
przemieszczenia i oddania kolejnych sekwencji strzałów.
4. Pozytywna identy kacja
Dla strzelców strzelających na obiektach strzelniczych pozytywną identy kacją będzie określenie przez
prowadzącego, regulamin strzelania/zawodów czy warunków strzelania do jakich celi strzelamy a do
jakich nie. Na treningach z bronią zawsze określamy strzelającym co jest dla nich pozytywną
identy kacją czy to rodzaj tarczy czy komenda instruktora ale zawsze strzelec musi być świadomy
kiedy może położyć palec na języku spustowym i oddać strzał. Pozytywna identy kacja celi w procesie

ciągłym przez strzleca oraz strzelanie tylko i wyłącznie do nich, to obowiązek każdego strzelca, a ich
łamanie to ewidentne naruszanie warunków bezpieczeństwa.
5. Orientacja w otoczeniu
To inaczej orientacja w terenie i grupie.
Teren to miejsce w którym strzelamy np. strzelnica, ale również to inne miejsca i obiekty sąsiadujące
np. pozostałe osie strzeleckie, obiekty strzelnicze, okoliczny sprzęt, drogi dojścia i dojazdu, wały, itp.
W terenie musimy orientować się w skali mikro, czyli nasz rejon strzelecki, jaki w skali makro czyli co
znajduje się przy jego granicach a nawet kilka kilometrów dalej np. najbliższe zabudowania,
miejscowości, ścieżki piesze i rowerowe, czy najbliższy szpital.
Co do pojęcia grupy należy orientować się w swoim położeniu w stosunku do innych osób
strzelających oraz osób postronnych.
Celem posiadania pełnej orientacji w otoczeniu musisz zatem utrzymywać ciągłą świadomość sytuacji
w której się znajdujesz, we wszystkich kierunkach twojego otoczenia. Jest to proces ciągły, który
pozwala ci na stałą świadomość miejsca w którym się znajdujesz, kierunków strzelania, zagrożenia,
kolegów, postronnych ludzi.
Każdy strzelający ma prawo i zarazem obowiązek przerwać strzelanie jeżeli uważa, że coś może
zagrozić życiu lub zdrowiu Jego lub innych osób.
WZORCOWY REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 marca 2000 r.
I Warunki korzystania ze strzelnicy
1. Prowadzący strzelanie:
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce
bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
o
imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
o
numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze
strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
o
oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i
przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
2. Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie
oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy
osób będących pod ich wpływem.
3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,
2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
3) plan strzelnicy z oznaczeniem:
a) stanowisk strzeleckich,
b) punktu sanitarnego,
c) dróg ewakuacji,
d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub
zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
II Sposób obchodzenia się z bronią
1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi
komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone
jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin
zawodów.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na
polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w
kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie
oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach
strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
III Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy
1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez
prowadzącego strzelanie.
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać
przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający
bezzwłocznie przerywają strzelanie.
5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz
obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub
opiekunów.
REGULAMIN WYDARZENIA Strzelecki weekend
ZAŁĄCZNIK NR 2: Szczegółowy program wydarzenia
DZIEŃ I (piątek)
Do 17:00 przybycie na teren strzelnicy
- kwaterowanie w Camp Adventure
- zapoznanie z planem przebiegu szkolenia, wydanie racji żywnościowych, wody
- spotkanie z Marcinem, na którym dowiecie się o tym czym są wojskowe misje, jak żołnierze się do
nich przygotowują i co właściwie tam robią?
- wspólna kolacja przy ognisku połączona z prezentacją książki „Na sprzedanej wojnie”
- sesja pytań i odpowiedzi: masz okazję pogadać z byłym dowódcą grupy bojowej – co cię interesuje?
22:00
Cisza nocna – wypoczynek przed szkoleniem
DZIEŃ II (sobota)

07:00 – 08:00 dla chętnych poranny rozruch: przyjaciele żołnierza na misji, czyli TRX i gumy
treningowe
08:00 – 09:00 ogarnięcie się i wspólne śniadanie: jesz to, co masz w racjach żywnościowych
09:00 – wydanie sprzętu
09:30 – wąchanie prochu: rozpoczęcie szkolenia praktycznego
- Damian i Maciej zapoznają Cię z warunkami bezpieczeństwa podczas strzelań
- wprowadzimy Cię w sytuację taktyczną, która od tego momentu będzie scenariuszem naszej gry
- zapoznamy Cię z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobie, która odniosła rany postrzałowe
- poznasz budowę różnych pistoletów i wykonasz pierwsze strzelania
- poznasz budowę karabinka i wykonasz pierwsze strzelania
- nauczysz się zasad poruszania się z bronią
- wykonasz dynamiczne strzelania z różnych postaw używając karabinka i pistoletu
- dowiesz się jak działa zespół w warunkach bojowych i przećwiczysz kilka technik w teamie
- nauczysz się obsługiwać broń po strzelaniu, tak aby była zawsze gotowa do walki
- w międzyczasie skonsumujesz część swojej racji żywnościowej
20:00 – 21:00: przerwa, możesz pisać list do mamy lub się zdrzemnąć, bo snu w nocy nie będzie zbyt
wiele
21:00 - 00:00: tablica i kreda: szkolenie z technik planowania misji, podczas którego dowiesz się:
- jak odbywają się proste procesy analityczne na poziomie grupy specjalnej
- co bierze się pod uwagę planując wykonanie zadania bojowego
- jak powstaje rozkaz do wykonania misji i co powinien zawierać
- jak przeprowadza się przygotowanie do wykonania misji
DZIEŃ III (niedziela)
00:00 – 09:00 – godzina duchów: doskonalenie taktyk, technik i procedur, a w tym:
- techniki patrolowania
- techniki ochrony obiektu
- praca w zespole w warunkach nocnych
- wykonania strzelania dynamicznego grupą
- troszkę snu
- troszkę jedzenia z twoich racji żywnościowych
09:00 – 10:00: przerwa, możesz pisać list do mamy lub spokojnie się zdrzemnąć
10:00 – 14:30 pytanie o drogę: nauka topogra i z użyciem urządzeń GPS i doskonalenie technik
patrolowych, teraz nauczysz się:
- podstaw posługiwania się mapą, busolą i odbiornikiem GPS
- zarządzania zespołem podczas patrolu w dzień
- zasad działania na terenie zajętym przez przeciwnika
- podstaw komunikacji bezoosbowej
14:30 – 15:30 – zakończenie zgrupowania, uroczyste spożycie resztek racji żywnościowych

REGULAMIN WYDARZENIA Strzelecki weekend
ZAŁĄCZNIK NR 3: Lista obowiązkowego wyposażenia
wygodne obuwie sportowe - pełne (najlepiej buty górskie lub trekkingowe )
wygodne ubranie najlepiej koloru zielonego, brązowego lub czarnego
lampka czołówka
śpiwór
karimata
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woda do picia w ilości 3 litry na dobę
czapka wełniana
własny prowiant do przygotowania posiłków regeneracyjnych (jak w planie)
menażka
sztućce turystyczne
nóż

UWAGA: sprzęt ten będzie sprawdzany na miejscu.

REGULAMIN WYDARZENIA Strzelecki weekend
ZAŁĄCZNIK NR 4: Oświadczenie uczestnika
Ja ……………………………………………………………………………………………
(czytelne imię i nazwisko, PESEL)
niniejszym składam oświadczenie w stosunku do Organizatora wydarzenia Strzelecki weekend i
potwierdzam, że:
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie
nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, które mogą
w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność
podejmowania decyzji,
2. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Wydarzenia oraz zobowiązuję się do jego
przestrzegania. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w WYDARZENIU, w którym dobrowolnie
biorę udział, niesie za sobą możliwość zranienia, kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania
różnych sił natury oraz podróżowania miejscowymi środkami transportu,
3. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie aktywności związanych z udziałem w Wydarzeniu stwarza ryzyko
utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa,
4. Jestem świadomy tego, że Organizator pomimo starań nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich
potencjalnych przeszkód, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla mojego życia i zdrowia,
5. Sprawdziłem/am stan mojego zdrowia, który jest dobry i nie wskazuje na to, żeby istniały
ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania aktywności związanych z udziałem
w Wydarzeniu. O wszelkich pogorszeniach mojego zdrowia, złym samopoczuciu, niedomaganiach,
obniżeniu formy psycho zycznej i wszelkich innych dolegliwościach, które wystąpią w trakcie
wyprawy będę informować niezwłocznie kadrę organizatora.
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6. Wyrażam zgodę na to, że Lider oraz kadra organizatora będą sprawowali opiekę i koordynowali
działania grupy podczas Wydarzenia. Jednocześnie rozumiem, że każdy
Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest stosować się do poleceń Lidera oraz kadry organizatora, a jeśli
tego nie uczyni, oznacza to, że rezygnuje z opieki Organizatora, przestaje być uczestnikiem
Wydarzenia oraz ponosi wszelkie konsekwencje z tym związane,

7. Mój udział w wydarzeniu jest dobrowolny i podejmuję go tylko i wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Oznacza to, że zrzekam się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od
Organizatora oraz podwykonawców za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe powstałe bez ich winy
przed, w trakcie oraz po zakończeniu Wydarzenia,
8. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone z przyczyn leżących po
mojej stronie w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu,
9. Jestem świadomy/a tego, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe
podczas mojej aktywności w czasie wolnym.
10. Upoważniam Organizatora do rozpowszechniania mojego wizerunku, głosu i wypowiedzi
utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności: zdjęciowych, audiowizualnych,
drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach Wydarzenia, w
całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych –w
ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora oraz dla celów promocyjnych,
reklamowych i informacyjnych, działalności Organizatora, wszelkich Wydarzeń oraz jego partnerów i
sponsorów, we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności
w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na
wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci
teleinformatycznych;
b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono;
c)rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym: (i) nadawania i reemitowania;
(ii) wyświetlania; (iii) publicznego odtwarzania; (iv) publicznego wykonywania; (v) publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w
ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i
bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem
jakichkolwiek systemów i urządzeń, w tym we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych
takich jak Facebook, Twi er, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi
przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.
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Organizator przetwarza dane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym przez administratora.
Administratorem danych jest Sport Adventure Sp. z o.o. z siedzibą w Prądniku Korzkiewskim, ul.
Ojcowska 43, 32-089 Prądnik Korzkiewski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000866663 REGON 387370665, NIP 5130268525, numer telefonu +48
669 905 081. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa
w Wydarzeniu. dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach:
• przeprowadzenia Wydarzenia, w tym wyłonienia zwycięzców Wydarzenia, wydania nagród,
rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz przygotowania i publikacji materiałów z Wydarzenia,
• przesłania oferty (jeżeli udzielono zgody),
• uzasadnionych prawem przez administratora lub działającego w imieniu administratora,
Organizatora –art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do
prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami
nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi dochodzenia

roszczeń (10 lat). W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą
przechowywane na potrzeby dochodzenia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych Uczestników
Wydarzenia mogą być stosowni pracownicy Organizatora, w zakresie w jakim może to być wymagane
do wykonania obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wydarzenia. Ponadto dane
osobowe Uczestników Wydarzenia mogą być udostępniane agencji obsługującej stronę
www.sportadventure.pl w związku z umieszczeniem danych zwycięzców w dedykowanej sekcji strony
www. W przypadku zwycięzców nagród dane osobowe mogą być przekazane do właściwego urzędu
skarbowego w celach związanych z opodatkowaniem nagrody. W przypadku przesyłania oferty przez
Organizatora odbiorcami danych mogą być jego wybrani współpracownicy, domy mediowe, agencje
reklamowe, podmioty świadczące usługi marke ngowe (w tym ich wybrani pracownicy i
współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach sprzedażowych Organizatora
Uczestnicy Wydarzenia mają prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do
przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.
W przypadku chęci cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub/ i udostępniania
wizerunku na materiałach marke ngowych prosimy o wysłanie e-maila na adres:
kontakt@sportadventure.pl

….............................................................................................................................................
ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE USTALENIA
W razie nieszczęśliwego wypadku proszę o powiadomienie następującej osoby:
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………
(telefon/ email)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(adres)
……………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis Uczestnika Wydarzenia)

ti

ti

………………………………………………………………….…………………………
(miejscowość, data)

tt

REGULAMIN WYDARZENIA JASKINIOWA PRZYGODA Sport Adventure
ZAŁĄCZNIK NR 5: OWU - Ogólne warunki i zawarcie umowy uczestnictwa w
imprezach turystycznych wynikające z Ustawy o Turystyce: h ps://sportadventure.pl/wp-content/
uploads/2022/05/SA-warunki-uczestnictwa-w-imprezach-turystycznych-2022.pdf

