
Karnet:               

8 wejść /50 min.

Użytkownik spoza 

Gminy Sulmierzyce
50,00 zł

Każda kolejna 

godzina: 40,00 zł

Osoba towarzysząca 

niestrzelająca: 15,00 zł

Osoba towarzysząca strzelająca: 30,00 zł   Uwaga.                                            

1) Wymagane od osoby wprowadzającej uprawnienia 

instruktora lub prowadzącego strzelanie.                                                             

2) Strzelanie wyłącznie z broni użytkownika.

260,00 zł

Mieszkaniec Gminy 

Sulmierzyce
30,00 zł

Każda kolejna 

godzina: 20,00 zł

Osoba towarzysząca 

niestrzelająca: 10,00 zł

Osoba towarzysząca strzelająca: 20,00 zł   Uwaga.                                         

1) Wymagane od osoby wprowadzającej uprawnienia 

instruktora lub prowadzącego strzelanie.                                                       

2) Strzelanie wyłącznie z broni użytkownika.

160,00 zł

Użytkownik spoza 

Gminy Sulmierzyce
50,00 zł

Każda kolejna 

godzina: 40,00 zł

Osoba towarzysząca 

niestrzelająca: 15,00 zł

Osoba towarzysząca strzelająca: 30,00 zł                                                                                 

Uwaga: od osoby wprowadzającej wymagane uprawnienia 

instruktora lub prowadzącego strzelanie.                                    
260,00 zł

Mieszkaniec Gminy 

Sulmierzyce
30,00 zł

Każda kolejna 

godzina: 20,00 zł

Osoba towarzysząca 

niestrzelająca: 10,00 zł

Osoba towarzysząca strzelająca: 20,00 zł                                                                                 

Uwaga: od osoby wprowadzającej wymagane uprawnienia 

instruktora lub prowadzącego strzelanie.                                    
160,00 zł

Użytkownik spoza 

Gminy Sulmierzyce
80,00 zł

Każda kolejna 

godzina: 65,00 zł

Osoba towarzysząca 

niestrzelająca: 15,00 zł

Osoba towarzysząca strzelająca: 

60,00 zł.
500,00 zł

Mieszkaniec Gminy 

Sulmierzyce
60,00 zł

Każda kolejna 

godzina: 45,00 zł

Osoba towarzysząca 

niestrzelająca: 10,00 zł

Osoba towarzysząca strzelająca: 

40,00 zł.
350,00 zł

Użytkownik spoza 

Gminy Sulmierzyce
300,00 zł

Każda kolejna 

godzina: 200,00 zł

Mieszkaniec Gminy 

Sulmierzyce
200,00 zł

Każda kolejna 

godzina: 150,00 zł

Użytkownik spoza 

Gminy Sulmierzyce
160,00 zł

Mieszkaniec Gminy 

Sulmierzyce
140,00 zł

6 Koszt jednostkowy amunicji

7

*

Opcje dodatkowe

UWAGA. Korzystanie z broni obiektowej wyłącznie z amunicją obiektową. Nie wydaje się broni obiektowej użytkownikowi z własną amunicją.

Wynajem strzelnicy wraz z instruktorem oraz z bronią i amunicją obiektową - 

cena do indywidualnego uzgodnienia
4

Wynajem strzelnicy z własną bronią i 

amunicją (6 stanowisk) - bez instruktora. 

Dla użytkowników z uprawnieniami 

instruktorskimi lub prowadzącego 

strzelanie.

5,6 - 1 zł, / 9x19 - 3 zł, / 9x18 - 3 zł, / .45 - 4 zł, / 7,62x25 - 4 zł, / .38 WC - 4 zł, / .357 MAG - 4 zł, / 7,62x39 - 4 zł, / .223 REM - 4 zł, / 

7,62x54 - 5 zł, / strzelba 12 - 3 zł, / strzelba breneka - 5 zł.

Dzieci mogą być dopuszczone do strzelania od 12 roku po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców / opiekunów. Dopuszczenie do strzelnia opiniuje 

każdorazowo instruktor. Koszt strzelnia dziecka wynosi 50% cennika standardowego (nie dotyczy kosztów amunicji).

Strzelnica Sportowa w Sulmierzycach

1 Własna broń i amunicja

5

Pakiet podstawowy:                                       

- 10 x karabin bocznego zapłonu                                        

- 10 x karabin centralnego zaplonu                                             

- 10 x pistolet centralnego zapłonu                                               

- 5 x strzelba 

Broń i amunicja obiektowa z instruktorem.                                             

Dla użytkowników bez patentu PZSS oraz bez 

uprawnień instruktorskich lub prowadzącego 

strzelanie.                                                                       

Do podanych kwot należy doliczyć koszty 

amunicji.

3

2

Broń obiektowa razem z amunicją*.                       
Dla użytkowników posiadających patent PZSS 

lub uprawnienia instruktora / prowadzącego 

strzelanie.                                                                

Do podanych kwot należy doliczyć koszty 

amunicji.

Cennik użytkowania Strzelnicy                                                                  

Czas wejścia 50 min. / 1 stanowisko strzeleckie


