Podmínky
využívání střelnice základní organizace AVZO Šumperk-Temenice
při provádění tréninkových a zájmových střeleb jednotlivců
I.
Tréninkové dny a úhrada za používání střelnice k tréninkovým a zájmovým střelbám
Tréninkové dny: Od 1. dubna do 30. října a to ve dnech úterý, středa, čtvrtek a pátek
od 16,00 hod.
Tréninkové dny úterý, středa a čtvrtek od 16,00 do 18,00 hod. jsou
vyhrazeny pro organizované tréninky děti a mládež do 18ti let. V tomto
časovém vymezení mohou ostatní střelci trénovat pouze střelbu
z malorážných zbraní.
II.
Každý člen základní organizace AVZO Šumperk-Temenice je oprávněn používat
střelnici k tréninkovým nebo zájmovým střelbám za těchto podmínek:
1) Musí mít u sebe tyto doklady:
a) platný zbrojní průkaz,
b) členský průkaz AVZO se záznamem o zaplacení čl. příspěvku na příslušný kalendářní
rok,
c) přílohu k členskému průkazu o brigádnické činnosti.
Toto ustanovení neplatí pro děti a mládež ve věku do 18ti let, zapojené v pravidelném
tréninku
2) V příloze k členskému průkazu musí být vyznačeno minimálně 20 odpracovaných
brigádnických hodin, trenérská činnost při výcviku mladých sportovních střelců a
sponzorství ve vztahu k základní organizaci AVZO.
Pokud člen ZO AVZO nebude mít v příloze k členskému průkazu vyznačeny uvedené
požadavky, bude mu trénink nebo zájmová střelba umožněna až po úhradě zálohového
poplatku 500,-- Kč, při první návštěvě střelnice, oproti příjmovému dokladu. Po splnění
limitního požadavku na odpracované brigády mu bude zálohový poplatek vrácen.
Pokud člen ZO AVZO nebude mít u sebe doklady uvedené v čl. 1. odst. b) a c) této
statě, bude mu střelba povolena za stejných podmínek, jak je uvedeno ve stati III.
3) Střelec je povinen dodržovat podmínky bezpečného zacházení se střelnou zbraní a
respektovat pokyny správce střelnice a řídícího střelby. Střelba je povolena pouze na
terče. Není přípustné používat jako cíl střelby jiné předměty. Při nerespektování tohoto
ustanovení bude střelec ze střelnice vykázán.
4) Každý člen ZO AVZO je povinen po ukončení tréninku nebo zájmové střelby provést

úklid svého střeleckého stanoviště a obnovit použité terče.
III.
Podmínky využívání střelnice k provádění tréninků nebo zájmové střelby pro osoby,
které nejsou členy ZO AVZO Šumperk-Temenice.
1) Střelec, musí mít u sebe:
a) platný zbrojní průkaz
b) vlastní zbraň a střelivo
2) Střelec je povinen dodržovat podmínky bezpečného zacházení se střelnou zbraní a
respektovat pokyny správce střelnice a řídícího střelby. Střelba je povolena pouze na
terče. Není přípustné používat jako cíl střelby jiné předměty. Při nerespektování tohoto
ustanovení bude střelec ze střelnice vykázán.

Poplatek za použití střelnice činí 100,--Kč. Úhrada poplatku bude provedena před
zahájením střelby.
IV.
Seznámení s podmínkami bezpečného zacházení se střelnou zbraní potvrdí střelec
vlastnoručním podpisem v knize u vstupu do prostoru střeliště.
V.
Kontrolu dokladů a vybírání poplatků bude provádět správce střelnice případně řídící střelby.

VI.
Podmínky využívání střelnice při provádění tréninkových a zájmových střeleb jednotlivců
byly schváleny na výroční členské schůzi dne 16. 3. 2013 a nabývají účinnosti tímto dnem.
O výjimkách z těchto podmínek rozhoduje výbor ZO podle konkrétních okolností.
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