OFERTA KURSU
FIRMA INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
jest uprawniona do realizacji kursów
„Prowadzącego Strzelanie”
zakończonych wydaniem uprawnienia przez ZG LOK

Termin: 26-27.09.2020 oraz 04.10.2020 r

Miejsce: Warszawa

3 DNI SZKOLENIA
ZGODNIE Z REGULAMINEM zatwierdzania KURSÓW
PROFESJONALNE SZKOLENIE STRZELECKIE
oraz PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA (RANY POSTRZAŁOWE)
Firma INCOLT jest organizatorem kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób
prowadzących specjalistyczne szkolenia strzeleckie.
Obiekt na którym szkolimy to największa strzelnica cywilna w kraju - zapewnia
ogromne możliwości i warunki prowadzenia treningów strzeleckich.
Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań
długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy
położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m.
Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m.
Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.
Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w sali konferencyjnej Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Do dyspozycji kursantów jest przestronna, wysoka (ok. 200 m2) dyskretnie usytuowana
Aula szkoleniowa wyposażona w środki odkażające, każdorazowo ozonowana lub
odkażana przed szkoleniem.
Uczestnicy kursu PROWADZĄCEGO STRZELANIE
NIE są zobowiązani do posiadania patentu i licencji PZSS.
INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i
amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich. Prowadzi kursy
na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do
prowadzonych zajęć.
Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz
z aktami wykonawczymi.
2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia
6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego
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regulaminu strzelnic.
3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. wraz z aktami
wykonawczymi.
4. Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie:
szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.
Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ wydane przez
ZG LOK do nadzorowania szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie
niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, KAS,
Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych,
oświatowych, szkołach i klubach sportowych.
Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych
szkoleń strzeleckich.
Kadra prowadząca kurs to praktycy, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu
pracy trenera i instruktora strzelectwa, w tym w jednostkach podległych pod MON i MSWiA.
Kurs „Prowadzący Strzelanie” składa się z wykładów obejmujących obowiązujące
przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia
szkoleń strzeleckich.
Zajęcia praktyczne realizowane są w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach działań
specjalnych polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu
ratownictwa taktycznego. Prowadzone jest przez instruktorów z uprawnieniami do
realizacji w/w szkoleń.
Zajęcia, łącznie z symulacjami zdarzeń kryzysowych będzie prowadzone na strzelnicy.
Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego
rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego.
Termin, miejsce i temat prowadzonego szkolenia:
1. Sobota 26.09.2020 r, godz. 11.00. - 17.00.
Aula szkoleniowa – wysoka o powierzchni ok. 200 m2 mieszcząca się w
Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny, przy ul.
Chocimskiej 24 w Warszawie.
Szkolenie: Istotne przepisy prawa. Budowa broni, amunicji, osprzęt strzelecki. Realizacja
szkolenia w zakresie programu dla Prowadzącego Strzelanie w dyscyplinach: pistolet, karabin
i strzelba gładkolufowa. Zasady posługiwania się bronią we wszelkich formach strzelań poza
sportowych. Przepisy kodeksu karnego dot. przestępstw związanych z bronią.
2. Niedziela 27.09.2020 r, godz. 10.00. – 17.00.
Aula szkoleniowa – wysoka o powierzchni ok. 200 m2 mieszcząca się w
Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny, przy ul.
Chocimskiej 24 w Warszawie.
Pierwsza pomoc przedmedyczna w warunkach działań specjalnych;
rany postrzałowe i powybuchowe. Trening praktyczny, symulacje sytuacji kryzysowych.
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3. Niedziela 04.10.2020 r, godz. 10.00. – 17.00.
Strzelnica w Maryninie /Marynino 41, dojazd 40 min od centrum Warszawy/.
Zbiórka kursantów na parkingu strzelnicy.
Szkolenie i prowadzenie strzelań z broni palnej: pistolet, pistolet maszynowy, karabinek,
karabin, strzelba gładkolufowa.
Pierwsza pomoc przedmedyczna- trening praktyczny, symulacje sytuacji kryzysowych.
INCOLT jest firmą autoryzowaną przez Zarząd Główny LOK.
Każdy absolwent kursu otrzyma uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’
do nadzorowania szkoleń strzeleckich zgodnie z indywidualnie uzgodnionym zakresem
szkolenia i uzyskania uprawnień: A, B, C, D, E, F, G, H.

Dla służb mundurowych w zależności od grupy szkoleniowej ustalamy indywidualnie
koszty kursu.
Koszt kursu 1000 zł. obejmuje całkowity koszt profesjonalnego 3 dniowego szkolenia.
Wydane uprawnienia:
A – pneumatyczna
B – palna bocznego zapłonu
C – palna centralnego zapłonu
D – maszynowa (pistolet)

E – samoczynna
F – gładkolufowa (powtarzalna)
G – gładkolufowa
H – czarnoprochowa

Badania lekarskie do uzyskania uprawnienia Prowadzący Strzelanie – 100 zł.
Lekarz jest obecny na kursie i przeprowadza badanie.
(Każdego uczestnika kursu obowiązują badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza
medycyny sportowej, uprawnionego do wydawania orzeczeń w posługiwaniu się bronią palną
i poświadczające zdolność do otrzymania uprawnienia Prowadzącego Strzelanie).
Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na konto firmy:
PKO Bank Polski SA. Konto70 1020 4900 0000 8402 3043 8703
INCOLT EURO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa
W TYTULE WPŁATY PROSZĘ UMIEŚCIĆ:
Osoby prywatne: Imię i Nazwisko, nazwę kursu.
Instytucje: Nazwa, numer faktury, nazwę kursu.
Na zajęcia szkoleniowe prosimy o dostarczenie:
1. Zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – 1 szt.
2. Oryginał - wypełniony kwestionariusz / możliwość wypełnienia na szkoleniu/.
3. Ksero/ skan dowodu osobistego.
4. Potwierdzenia dokonanej wpłaty / można przesłać pocztą e-mail na incolt@incolt.pl /.
Firma INCOLT zapewnia wysoką jakość realizowanych kursów.
Mając na uwadze komfort i wygodę uczestników zapewniamy zabezpieczenie logistyczne
prowadzonych szkoleń.
Dla kursantów spoza Warszawy ustaliliśmy specjalną ofertę skorzystania z noclegów w
pokojach 1 lub 2 osobowych ze śniadaniem w cenie.
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Proponujemy /do wyboru/ hotel w miejscu prowadzonych zajęć:
hotel w miejscu prowadzenia wykładów oraz hotel przy strzelnicy.
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem kursu:
nr tel.: 600 055 555.
/W pobliżu znajduje się bogata infrastruktura hotelowa, można więc wybrać inną ofertę/.
Hotel KARAT ** w Warszawie w miejscu prowadzonych wykładów z części teoretycznej kursu
/z tyłu budynku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego/.
Cena noclegu z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek:
– Nocleg w pokoju 1 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 170 zł.
– Nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem szwedzki bufet 120 zł za osobę.
Hotel SUPER przy strzelnicy /dni kiedy prowadzimy szkolenia strzeleckie/
– informacja u organizatora kursu.
Cena noclegu w ciągu całego tygodnia:
– Nocleg w pokoju 1 os. 60 zł.
– Śniadanie w formie szwedzki bufet 15 zł.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kursie oraz uzyskania dodatkowych informacji o terminach
zjazdów proszę o zarejestrowanie się na www.incolt.pl lub kontakt telefoniczny: 600 055 555.

Z poważaniem

Ina Wyrzykowska
Prezes
Incolt Euro Szkolenia Specjalistyczne
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