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I.OFERTA 

Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu przedstawia 

ofertę „Amatorskiej Ligi Strzeleckiej”. 

1. „Amatorska Liga Strzelecka” stanowi propozycję dla pasjonatów strzelania 

sportowego oraz dla wszystkich chętnych, którzy poprzez trening strzelecki i 

rywalizację podczas zawodów strzeleckich pragną aktywnie spędzić czas wolny 

oraz zadbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. 

Organizacja Ligi 

2. „Amatorska Liga Strzelecka” – obejmuje 10 spotkań w ciągu roku 

kalendarzowego. Każde spotkanie składać się będzie z: 

 zajęć teoretycznych, 

 treningu bezstrzałowego,  

 treningu strzeleckiego,  

 zawodów strzeleckich. 

3. Spotkania odbywać się będą z częstotliwością raz na miesiąc z wyłączeniem 

miesięcy lipiec – sierpień. 

4. Każde zawody obejmować będą dwie – trzy konkurencje strzeleckie. W miarę 

możliwości i umiejętności uczestników „ Amatorskiej Ligi Strzeleckiej” konkurencje 

będą o coraz wyższym stopniu zaawansowania strzeleckiego. Konkurencje nie 

będą się powtarzać. 

5. Każdy uczestnik „ Amatorskiej Ligi Strzeleckiej” ma prawo uczestniczyć we 

wszystkich spotkaniach w roku. Do klasyfikacji punktowej  zostaną uwzględnione 

trzy + trzy wyniki uzyskane przez uczestnika. Trzy z serii jesienno – zimowej oraz 

trzy z serii wiosenno – letniej, razem sześć najlepszych wyników uzyskanych 

przez uczestnika Ligi. 

6. Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu prowadzić będzie 

klasyfikację punktową Ligi. 

7. Po przeprowadzeniu pięciu zawodów serii jesienno – zimowej zostanie wyłoniony 

mistrz rundy jesienno – zimowej, zaś po przeprowadzeniu pięciu zawodów serii 

wiosenno – letniej zostaną ogłoszeni zwycięzcy „Amatorskiej Ligi Strzeleckiej – 

sezonu 2012/2013”. 

8. Dla zainteresowanych zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia doskonalące 

umiejętności strzeleckie. 
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9. Podczas każdego spotkania zorganizowane zostanie ognisko (grill), podczas 

którego toczyć się będzie swobodna dyskusja nt. strzelectwa sportowego. 

10. Zwycięzcy  rundy jesienno – zimowej i zwycięzcy  „Amatorskiej Ligi 

Strzeleckiej – sezonu 2012/2013” zostaną uhonorowani medalami (pucharami) 

oraz nagrodami. 

Broń i amunicja, wyposażenie dodatkowe 

11. Broń do celów szkoleniowych i do rywalizacji sportowej zabezpiecza Fundacja 

Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Na życzenie uczestnika Ligi 

szkolenie i zawody można odbyć z wykorzystaniem własnej broni. Warunkiem 

koniecznym jest aby był to pistolet  (amunicja 9 MM PARA lub 9 MM Makarow). 

12. Podczas każdego spotkania uczestnicy otrzymają do 50 szt. amunicji. 

13. Dodatkowym obowiązkowym wyposażeniem są okulary oraz ochronniki słuchu  

( słuchawki lub stopery). 

14. Broń i amunicję inną niż pistolety zabezpiecza Fundacja Byłych 

Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu ( pistolety maszynowe, strzelby 

gładkolufowe). 

 

II. KOSZT UCZESTNICTWA W „AMATORSKIEJ LIDZE 

STZRELECKIEJ 2012/2013” 

Koszt uczestnictwa wynosi: 

- koszt uczestnictwa jednej osoby – 3000 zł +23% VAT.  

 przygotowanie i prowadzenie Ligi, 

 praca kierownika Ligi i instruktorów, 

 wynajęcie strzelnicy, 

 broń oraz amunicja, 

 ubezpieczenie, 

 organizacja ogniska (grilla), 

 serwis kawowy, 

 puchary, nagrody. 

Podany koszt nie obejmuje dodatkowych szkoleń doskonalących, organizowanych 

„na życzenie”. 

 

Podczas trwania Ligi uczestnikom zostanie przedstawiona propozycja odbycia 

jednego – dwóch spotkań w sezonie w formule: wyjazd w wybrane miejsce w Polsce 

+ szkolenie i zawody strzeleckie + ognisko – grill, nocleg. W przypadku akceptacji 

zaprezentujemy dodatkowy koszt związany z przejazdem oraz zakwaterowaniem. 
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IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

„Amatorska Liga Strzelecka 2012/2013” rozpoczyna się w październiku 2012 r. 

(dopuszcza się rozpoczęcie w listopadzie). Zgłoszenia należy kierować na adres 

biuro@fundacjabor.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe ( adres mailowy oraz telefon). 

Opłatę można dokonać jednorazowo lub rozkładając na  dwie raty 1500 zł + 23% 

VAT do 15.10.2012 r, oraz 1500 zł +23%VAT do 15.02.2013 r. 

Opłatę należy dokonać na konto Fundacji Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony 

Rządu: 

30 1090 1694 0000 0001 1808 8198 

W tytule należy podać imię i nazwisko, Amatorska Liga Strzelecka 2012/2013. 

 

Po dokonaniu rejestracji uczestnicy drogą mailową lub telefonicznie otrzymają 

informacje dot. I spotkania „Amatorskiej Ligi Strzeleckiej”  wraz ze scenariuszem I 

spotkania. 

Podczas każdego spotkania zostaną przedstawione i omówione warunki konkurencji 

strzeleckich następnego spotkania. Dodatkowo informacja ta zostanie przekazana w 

formie mailowej na adresy uczestników Ligi. 

  

Podczas każdego spotkania uczestnikom Ligi przedstawiony zostanie Kierownik 

Strzelania. Obowiązkiem każdego uczestnika Ligi jest ścisłe wykonywanie poleceń 

Kierownika Strzelania. 

Kierownik Strzelania odpowiedzialny jest za porządek oraz przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa na strzelnicy. 

Każde spotkanie rozpoczynać się będzie od omówienia warunków bezpieczeństwa, 

organizacji zajęć oraz innych istotnych elementów szkolenia i zawodów. 

 

 

III. KADRA INSTRUKTORSKA 

Kadrę instruktorską stanowią instruktorzy Fundacji Byłych Funkcjonariuszy Biura 

Ochrony Rządu: byli i obecni funkcjonariusze BOR oraz współpracujący z Fundacją 

instruktorzy – byli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego KG Policji i byli 

żołnierze Jednostek Specjalnych WP. Instruktorzy posiadają odpowiednie 

umiejętności  i uprawnienia instruktorskie, doświadczenie zdobyte podczas 

wieloletniej służby jako instruktorzy w Biurze Ochrony Rządu i w swoich jednostkach 

organizacyjnych. 

Prezes Zarządu Fundacji 

Leszek BARAN 
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