REGULAMIN TURNIEJU
STRZELECKIEGO

1.

CEL ZAWODÓW

2.

ORGANIZATOR ZAWODÓW

3.

TERMIN I MIEJSCE
ZAWODÓW

4.

PROGRAM ZAWODÓW

5.

UCZESTNICTWO

- integracja służb mundurowych, funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych Służby Więziennej oraz
emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz
członków ich rodzin;

- Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy
Areszcie Śledczym w Białymstoku
- 15-377 Białystok; ul. Kopernika 21
- http://kzeirsw.bialystok.pl
- zarzad@kzeirsw.bialystok.pl
- +48 664 058 555
- 17 sierpnia 2020 r; godz. 11:00
- Klub Strzelecki SAGITTARIUS
- 18-421 Piątnica; ul. Stawiskowska 57A

- konkurencje rozgrywane: strzelanie z pistoletu
CZP09 - 5 strzałów próbnych, 10 punktowanych;
- konkurencja będzie kontynuowana do uzyskania
trzech punktowanych miejsc;
- funkcjonariusze i pracownicy cywilni SW;
- emeryci i renciści Służby Więziennej oraz
członkowie ich rodzin;
- uczestnicy winni posiadać dokumenty tożsamości;
- indywidualna według uzyskanych wyników;

6.

KLASYFIKACJA

7.

NAGRODY

8.

ZGŁOSZENIA

- za uzyskanie 1 miejsca - nagroda rzeczowa;
- za uzyskanie 2 miejsca – nagroda rzeczowa;
- za uzyskanie 3 miejsca - nagroda rzeczowa;
- za udział w turnieju – upominek.
- termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2020 r;
- adres składania zgłoszeń:
e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl
telefon: +48 664 058 555
- sposób zgłoszenia: poprzez organizację KT KZEiR
SW przy AŚ w Białymstoku lub Terenową
Organizację NSZZFiPW przy AŚ w Białymstoku;
- informacja do zgłoszenia: nazwisko i imię,
jednostka organizacyjna SW / emeryt, rencista;
- po zgłoszeniu obowiązuje wniesienie opłaty w
wysokości 75 zł/ osoba z podaniem nazwiska i
imienia osoby wpłacającej w terminie 7 dni na konto

9.

10.

KOSZTY UCZESTNICTWA

SPRAWY RÓŻNE

opracował:
Przewodniczący Koła
Terenowego KZEiR SW
przy Areszcie Śledczym w Białymstoku
Andrzej Stelmaszuk

Organizatora : 54 1600 1462 1828 1335 9000 0001
- startowe: 75 zł / osoba - koszt organizacji Turnieju,
amunicji, nagród, upominków, cateringu itp.
- ostateczne rozliczenie kosztów zostanie dokonane
po zakończeniu Turnieju;
- poza rozgrywaną, punktowaną konkurencją będzie
możliwość strzelania z karabinka AK;
- Turniej Strzelecki będzie prowadzony i
nadzorowany przez pracowników Obiektu Strzelnicy
Forty;
- koordynatorem przebiegu zawodów ze strony
Organizatora będzie kpt. Jerzy Niczyporuk –
funkcjonariusz SW;
- ze względów bezpieczeństwa, podczas Turnieju
wszyscy uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania Regulaminu Strzelnicy Forty;

