
REGULAMIN 

Szkolnej Ligi Strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej 

§ 1 

Jednostką prowadzącą Szkolną Ligę Strzelecką im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej jest Miejsko 

Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim z siedzibą w Sokołowie 

Małopolskim, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski. 

§ 2 

Szkolna Liga Strzelecka im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej to zajęcia strzeleckie organizowane dla 

młodzieży szkolnej  w formie otwartych treningów strzeleckich oraz turniejów strzeleckich,  mających 

na celu: 

1. Włączenie społeczne mieszkaoców Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w nową formę aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, 

2. Popularyzację strzelectwa sportowego, poszukiwanie oraz wspieranie talentów strzeleckich wśród 

młodzieży szkolnej, 

3. Tworzenie pozytywnego wizerunku aktywności strzeleckiej jako jednej z możliwych ścieżek 

rozwoju kompetencji społecznych oraz zawodowych, 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych, w oparciu o wzorce nawiązujące do ruchu strzeleckiego, 

który miał znaczący udział w odzyskaniu naszej narodowej niepodległości. 

§ 3 

Ilekrod w regulaminie jest mowa o: 

1) Szkolnej Lidze Strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej - rozumie się przez to grupę 

młodzieży, dla której prowadzone przez Organizatora otwarte treningi strzeleckie oraz turnieje 

strzeleckie, 

2) turnieju - rozumie się przez to rywalizację w konkurencjach strzeleckich, 

3) uczestnictwie – rozumie się przez to udział w rywalizacji, w konkurencjach strzeleckich 

(uczestnictwo może byd indywidualne lub drużynowe) lub odbywanie treningów strzeleckich,  

4) uczestniku – rozumie się przez to młodzież w wieku od 13 do 19 roku życia zamieszkującą na 

terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski,   

§ 4 

Miejscem prowadzenia otwartych treningów strzeleckich oraz odbywania turniejów Szkolnej Ligi 

Strzeleckiej im. Legionistów Ziemi Sokołowskiej będzie Gminna Strzelnica Partyzant w Sokołowie 

Małopolskim, przy ul. Sienkiewicza. 

§ 5 

1. Otwarte treningi w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej zostaną przeprowadzone w 

następujących dniach: 

1) 24.04.2022 r.,  

2) 08.05.2022 r.,  



3) 22.05.2022 r.,  

4) 12.06.2022 r.,  

5) 26.06.2022 r.,  

6) 10.07.2022 r.,  

7) 24.07.2022 r.,  

8) 7.08.2022 r.,  

9) 21.08.2022 r.,  

10) 4.09.2022 r.,  

11) 18.09.2022 r.,  

12) 2.10.2022 r.,  

13) 16.10.2022 r.,  

14) 6.11.2022 r.,  

15) 20.11.2022 r.,  

w godzinach od 10:00 do 14:00.   

2. Termin oraz regulamin poszczególnych turniejów zostaną podane w odrębnych 

komunikatach.  

 

 

§ 6 

1. Uczestnictwo w otwartych treningach strzeleckich wymaga rejestracji poprzez podanie 

imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik, 

złożenie podpisu, złożenia oświadczenia – zgody dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych, w przypadku nieletnich – zgody opiekuna prawnego o możliwości uczestniczenia 

osoby nieletniej w treningach strzeleckich.  

2. Złożenie oświadczeo dokonuje się jednorazowo.  

3. Rejestracji uczestnictwa w otwartych treningach strzeleckich dokonuje się podczas  ich  

trwania.  

4. Uczestnik przed rejestracją zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Gminnej 

Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim.  

5. Dokonanie rejestracji stanowi potwierdzenie zapoznania się z przepisami Regulaminu 

Gminnej Strzelnicy Sportowej w Sokołowie Małopolskim.   

 

 

§ 7 

1. Treningi strzeleckie odbywad się będą w zakresie broni kal. .22 lr (karabin powtarzalny, 

samopowtarzalny, pistolet). 

2. Trening odbywał się będzie według następującego schematu: po dokonaniu rejestracji 

uczestnicy będą kierowani grupami czteroosobowymi na stanowiska, na których będzie 

umiejscowiona broo określonego rodzaju, po zgłoszeniu gotowości uczestnicy oddają serię 

dziesięciu strzałów, dokonują sprawdzenia wyników oraz wymiany tarcz, przechodzą do 

grupy osób oczekujących w kolejce by oddad kolejną serię strzałów, ich miejsce zajmują 

następni  uczestnicy.  

 

 



 

§ 8 

1. Uczestnictwo w treningach jest odpłatne i obejmuje koszt zakupu amunicji.  

2. Uczestnicy nie ponoszą kosztów udostępnienia strzelnicy, broni oraz obsługi technicznej.  

3. Opłata uiszczana jest na miejscu, gotówką w dniu odbywania treningu.  

 

§ 9 

1. Prowadzący strzelania posiada prawo niedopuszczenia lub wykluczenia z udziału w treningu 

osób, które nie dają gwarancji zachowania warunków bezpiecznego obchodzenia się z bronią 

lub postanowieo Regulaminu Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie 

Małopolskim. 

2. Prowadzący strzelania posiada prawo do żądania opuszczenia terenu strzelnicy przez osoby, 

które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników. 

3. W przypadku niepoddania się poleceniom, o których mowa w ust. 2, prowadzący strzelania 

zobowiązany jest do wezwania funkcjonariuszy Policji.   

4. Prowadzący strzelanie posiada prawo żądania okazania dokumentów potwierdzających 

tożsamośd osób.  

5. W przypadku odmowy okazania dokumentów, o których mowa w ust. 4, prowadzący 

strzelania może odmówid dopuszczenia osób do uczestnictwa w treningu.  

 

 

§ 10 

1. Organizator zastrzega sobie możliwośd odwołania lub przeniesienia terminu któregokolwiek  

z treningów, o których mowa w § 5 ust. 1.  

2. Informacje dotyczące sytuacji, o których mowa w ust. 1, będą publikowane na stronie 

Internetowej MGOKSiR w Sokołowie Małopolski.    

 

 

§ 11 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji treści niniejszego regulaminu. 

 

 

 

Dyrektor MGOKSiR  

w Sokołowie Młp.  

       Agata Dec 


