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 Lublin 05 września 2017 r. 
 

Szanowna/y Pani/Pan 

 
                   Biuro Zarządu Wojewódzkiego  LOK w Lublinie, informuje, że w dniach: 
15 – 17 września 2017 r. organizuje wg nowego programu „Szkolenie dla osób prowadzących 
strzelanie” z broni:  
A. - pneumatycznej 
B. - palnej bocznego zapłonu 

C. - palnej centralnego zapłonu 

D. - maszynowej (pistolet) – (realizowane wg odrębnych zasad) 
E. - samoczynnej – (realizowane wg odrębnych zasad) 
F. - gładkolufowej (powtarzalna – pump action) 
G. - gładkolufowej 
H. - czarnoprochowej 
 
Koszt szkolenia, który obejmuje część teoretyczną, praktyczną, egzamin testowy, strzelanie z 
każdego rodzaju wymienionej broni, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz druk legitymacji 
wynosi:  
 
Kategorie A, B, C, G (łącznie) – 500,00 zł + 23% VAT (615 zł brutto) 

Kategoria F – 100,00 zł + 23 % VAT (123 zł brutto) 

Kategoria H – 250,00 + 23% VAT (307,50 zł brutto) 

 
 15.09.2017 r. - godz. 900 – 1900  - LOK Lublin ul. Nałęczowska 25 - zajęcia teoretyczne 

 16.09.2017 r. - godz. 9,00 – 1900  - LOK Lublin ul. Nałęczowska 25 - zajęcia teoretyczne 

 17.09.2017 r. - godz. 900 – 1900  - LOK Lublin ul. Nałęczowska 25 - zajęcia teoretyczne 

 24.09.2017 r. - godz. 8,30 – 11,00  - Strzelnica sportowa w miejscowości Bychawa (egzamin 
praktyczny – praktyka na zawodach strzeleckich) 
 
 Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik, który zdał egzaminy (teoretyczny i praktyczny) 
otrzyma legitymację (nowy wzór) uprawniającą do prowadzenia strzelań z wyżej wymienionych 
rodzajów broni, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U.nr 18 poz.234) 
  

 Zgłoszenia na szkolenie-    . 
 Biuro ZW LOK w Lublinie ul. Nałęczowska 25 
Tel. 81 533-76-90, 81 533-76-91, e-mail lok@lol.pl lub tel kom. 508-024-015, 516-057-787 
 

Zgłoszenia do dnia 14.09.2017 r. 
 
Sprawy organizacyjne; 
1/ Biuro ZW LOK w Lublinie  wystawia fakturę za w/w szkolenie na prośbę zainteresowanego 

2/ Uczestnicy szkolenia objęci są Polisą NW i OC na rok 2017 

Wpłaty- do kasy Biura ZW LOK w Lublinie w godz. 900 – 1500
 

Lub na pierwszym spotkaniu na szkoleniu 

Lub na konto bankowe- Pekao SA O/Lublin 
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