
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPRASZA 

uczniów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa  

w międzyszkolnym turnieju strzeleckim. 
Tradycyjnie będziemy się spotykać na strzelnicy krytej przy 

ul. Zamenhofa 5. 

Zapraszamy drużyny 3-osobowe, które rywalizować będą w strzelaniu  

z pistoletu i karabinu w konkurencji indywidualnej i zespołowej. 

O zajętym miejscu zadecyduje suma punktów uzyskanych w 6 (sześciu) 

strzelaniach, które odbędą się raz w miesiącu w okresie październik 2022 – 

marzec 2023 w załączeniu. 

Początek wszystkich zawodów o godz. 10.00 

Koszt uczestnictwa bezpłatny 

Każda szkoła ma prawo zgłoszenia nie więcej niż dwie drużyny. 

Zgłoszenie powinno zawierać imienną listę zawodników, zgodę rodziców na 

uczestnictwo w zawodach strzeleckich (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich), imię i nazwisko oraz nr tel. kontaktowego opiekuna z ramienia 

szkoły. 

Treningi pod okiem instruktora strzelectwa jeden raz w miesiącu po uprzednim 

uzgodnieniu z instruktorem. 

W razie nieobecności na jednym strzelaniu, dopuszcza się możliwość zaliczenia 

dwóch strzelań w następnym terminie(wyjątek strzelanie zamykające turniej). 

Zgłoszenia do ligi:       502679111 – KBS Śrem; 

                   ZGŁOSZENIA DO 22 PAŻDZIERNIKA 2022 r. 
m@ilowo: info@kbs-srem.pl 

lub osobiście w pierwszym terminie strzelania 22.10.2022 r. na strzelnicy, 

obowiązkowo na załączonym formularzu. 

 

 

                                                                    Za Zarząd 

 

 

 

 

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE 

W ŚREMIE 

mailto:info@kbs-srem.pl


TERMINARZ SPOTKAŃ LIGOWYCH 2022/2023 

 

L.P. TERMIN LIGOWY TERMIN TRENINGU 

1. 22.10.2022  

2. 19.11.2022 04.11.2022 

3. 17.12.2022 02.12.2022 

4. 14.01.2023 06.01.2023 

5. 18.02.2023 03.02.2023 

6. 18.03.2023 03.03.2023 
 

 

 

KLASYFIKACJA SPOTKAŃ LIGOWYCH 2020/2021 
 

miejsce drużyna liczba pkt 
1 LO I 509 

2 LO II 501 

3 Zespół Szkół Politechnicznych 1 463 

4 Zespół Szkół Technicznych I 454 

5 Zespół Szkół Technicznych II 333 
 

  



 
KARTA ZGŁOSZENIA DO LIGI STRZELECKIEJ KBS ŚREM 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych ligi 

strzeleckiej z udostępnieniem mojego wizerunku w prasie i mediach elektronicznych zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)".  

Drużyna …………………………………………………………………………………………………….. 

 

l.p. imię nazwisko nr tel., mail (niewymagane) podpis 

1.     
2.     
3.     

 

Opiekun z ramienia szkoły: 

 

l.p. imię nazwisko nr tel. mail podpis 

1.      
2.      

 

należy okazać zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach strzeleckich  

(w przypadku zawodników niepełnoletnich) – przechowywana przez opiekuna  

z ramienia szkoły. 


