
 
 

Komunikat Zarz ądu KS GROT w Płocku 

dotycz ący zasad korzystania ze strzelnicy. 
 

Mając na uwadze wprowadzone aktualnie regulacje dotyczące udostępnienia obiektów sportowych, 
bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu oraz osób obsługujących (w związku z panującą 
epidemią koronawirusa COVID-19), informujemy, że od 6 maja 2020 do odwołania korzystanie 
przez członków KS GROT ze strzelnicy LOK w Płocku będzie możliwe wyłącznie w ograniczonym 
zakresie wg poniższych zasad. 

• Brama główna od strony ZOO prowadząca na strzelnicę będzie zamknięta. 
• Wejście na strzelnicę odbywa się wyłącznie w godzinach klubowych przez bramę od strony 

cmentarza garnizonowego. 
• Parking na terenie strzelnicy będzie niedostępny (prawo wjazdu mają wyłącznie osoby 

obsługujące strzelnicę oraz indywidualnie upoważnione przez kierownika obiektu). 
• Obowi ązuje ograniczona ilo ść osób  korzystających w tym samym czasie ze strzelnicy. 

Na terenie strzelnicy (z wyłączeniem obsługi) może jednocześnie przebywać maksymalnie 
6 osób , przy czym mając na uwadze konieczność zachowania odpowiednich odstępów 
(nie mniejszych jak 2 m) na jednej osi strzeleckiej mo że przebywa ć maksymalnie 2 
strzelców . Do odwołania na teren strzelnicy nie mogą wchodzić inne osoby. 

• Na teren strzelnicy może wejść wył ącznie osoba b ędąca członkiem KS GROT  (bez osób 
towarzyszących), która dokonała rezerwacji  terminu treningu strzeleckiego poprzez 
stronę internetową www.grot.asysto.pl . Inne formy rezerwacji nie są akceptowane i nie 
uprawniają do wejścia na teren strzelnicy. 

• Wchodząc na obiekt należy podać obsłudze numer rezerwacji nadany przez system 
(potwierdzenie wraz z numerem wysyłane jest na adres mailowy wskazany w trakcie 
rezerwacji). W celu kontroli ilości osób przebywających na strzelnicy po potwierdzeniu 
numeru rezerwacji osoba wchodząca dostanie identyfikator, który zobowiązana jest zwrócić 
w momencie opuszczania strzelnicy. 

• Osoba, która dokonała rezerwacji, może przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie w dacie 
rezerwacji maksymalnie 45 minut (czas liczony jest od momentu wejścia na teren strzelnicy 
do momentu opuszczenia jej terenu). W przypadku spóźnienia się, czas nie jest 
przesuwany i liczony jest od momentu wynikającego z dokonanej rezerwacji. 

• Po wejściu na teren strzelnicy, przed rozpoczęciem treningu należy obowiązkowo wpisać 
się do wyłożonej książki ewidencyjnej. 

• Trening strzelecki możliwy będzie wył ącznie z broni własnej . Nie będzie prowadzone 
wydawanie broni z magazynu. 

• W przypadku odbywania jednocześnie treningu strzeleckiego na danej osi przez 2 osoby, 
jedna z nich musi posiadać uprawnienia prowadzącego strzelanie. 

• Wchodząc na oś strzelecką oraz schodząc z osi po zakończeniu treningu należy dokonać 
dezynfekcji rąk dostępnymi na osi środkami. 

• Dla członków klubu w ograniczonym zakresie dostępna będzie możliwość załatwienia 
spraw wymagając bezpośredniego kontaktu w biurze klubu. Termin wizyty należy 
zarezerwować poprzez stronę internetową www.grot.asysto.pl . Inne formy rezerwacji nie 
są akceptowane i nie uprawniają do wejścia na teren strzelnicy. 

• Wchodząc na obiekt należy podać obsłudze numer rezerwacji nadany przez system 
(potwierdzenie wraz z numerem wysyłane jest na adres mailowy wskazany w trakcie 
rezerwacji). W celu kontroli ilości osób przebywających na strzelnicy po potwierdzeniu 



numeru rezerwacji osoba wchodząca do biura dostanie identyfikator, który zobowiązana 
jest zwrócić w momencie opuszczania strzelnicy. 

• Osoby udające się do biura będą wpuszczane na teren strzelnicy wyłącznie pojedynczo. 
Czas przebywania na terenie strzelnicy wynosi maksy malnie 20 minut  (osoby te nie są 
wliczane do obowiązującego limitu). Przed wejściem do biura oraz po jego opuszczeniu, 
należy dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu wystawionych środków. 

• Biuro klubu (w tym kuchnia) nie b ędzie dost ępne do ogólnego korzystania. 
• Pozostałe sprawy oraz wszelkie zapytania osób niebędących członkami klubu załatwiane 

są wyłącznie w drodze telefonicznej lub mailowej. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 
internetowej klubu www.grotplock.pl . 

• Osoba przebywająca na strzelnicy musi być wyposażona (we własnym zakresie) w 
indywidualne środki ochrony dróg oddechowych (np. maseczka) i obowiązkowo używać ich 
w trakcie przemieszczania się na terenie obiektu. Ponadto zalecane jest stosowanie 
rękawiczek ochronnych (ale nie są to np. rękawiczki taktyczne lub strzeleckie). Stosowanie 
maseczki ochronnej nie jest wymagane bezpośrednio w trakcie treningu strzeleckiego. 

W zależności od skali zainteresowania członków klubu udziałem  w treningach strzeleckich 
oraz bie żących regulacji prawnych, powy ższe wytyczne b ędą podlegały modyfikacji. 

 

Uwaga - na terenie strzelnicy nie mogą przebywać osoby z objawami infekcji lub podwyższoną 
temperaturą, a także osoby przebywające na kwarantannie lub osoby, które mają wśród 
domowników przebywających w tym samym gospodarstwie domowym osoby przebywające na 
kwarantannie. 

 

Przypominamy jednocześnie o obowiązku stosowania indywidualnych środków ochrony poza 
obiektem strzelnicy oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Informujemy, że zarówno kierownik 
strzelnicy jak i KS GROT nie odpowiada  za ewentualne konsekwencje wyciągnięte (np. przez 
Policję) wobec osób łamiących obowiązujące zasady ochronny. Dotyczy to także sytuacji nie 
stosowania się na terenie strzelnicy do w/w wytycznych (np. w przypadku wejścia na obiekt 
większej ilości osób niż jest to dopuszczone lub gromadzenia się przed terenem strzelnicy). 

 


