Regulamin toru łuczniczego „KORONA”
Wniesienie opłaty za korzystanie z toru jest jednocześnie akceptacją regulaminu.

Zarządcą toru jest „Stowarzyszenie Miłośników Surwiwalu RYŚ”.
Wszystkie pytania, wątpliwości oraz kwestie sporne należy zgłaszać do przedstawicieli
Stowarzyszenia.
Każda zmiana w regulaminie ogłoszona zostanie na grupie FB „Tor Łuczniczy Korona”

1. Zasady użytkowania:
1) Korzystanie z toru możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu opłaty rocznej lub
miesięcznej. Zasady dotyczące opłat mieszczą się w sekcji 2 „Opłaty” regulaminu.
2) Dzieci w wieku do lat 13 zwolnione są z opłaty za korzystanie z toru.
3) Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać z toru wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
4) Każdy z uczestników powinien być świadomy, iż przebywa na strzelnicy łuczniczej, na
której należy zachować szczególną ostrożność względem bezpieczeństwa własnego i
innych uczestników.
5) Tarcze przeznaczone są do strzelania z łuków oraz innej broni cięciwowej. Nie dopuszcza
się strzelania z broni pneumatycznej, rzucania nożami i innymi przedmiotami do tarcz
oraz niszczenia ich, i przenoszenia.
6) Zabrania się niszczenia elementów infrastruktury toru.
7) Chęć wprowadzenia zmian w infrastrukturze toru należy zgłaszać przedstawicielom
stowarzyszenia.
8) Osoby chcące strzelać z broni pneumatycznej zobowiązane są przynosić własne cele
przeznaczone do wyłapywania śrutów.
9) Osoby z bronią pneumatyczną mogą strzelać jedynie gdy na torze nie ma innych
użytkowników (łuczników).
10) Uczestnicy posługują się sprzętem zgodnie z jego przeznaczeniem.
11) Osoby oddają strzał tylko w kierunku tarczy, stoją na wyznaczonej linii strzału
12) Osoby, które nie strzelają, pozostają poza linią strzału.
13) W czasie strzałów nikt nie ma prawa przekraczać ustalonej linii strzału na całej jej
długości
14) Na torach łuczniczych zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych
substancji odurzających.
15) Obowiązuje zakaz palenia ognisk. Zakaz nie obejmuje korzystania z urządzeń do
grillowania w miejscu do tego wyznaczonym. Korzystanie z grilla nie może mieć wpływu
na komfort użytkowania toru przez obecne tam osoby.

16) Po zakończeniu korzystania z toru należy bezzwłocznie posprzątać po sobie. Nie wolno
pozostawiać śmieci, puszek, kartonowych pudełek itp. Każdy z użytkowników ma
obowiązek zabrania swoich śmieci ze sobą.
17) Istnieje możliwość rezerwacji toru na wyłączność po uzgodnieniu tego z władzami
Stowarzyszenia.
18) Na torze obowiązuje zakaz komercyjnych, odpłatnych lekcji łucznictwa bez
wcześniejszego uzgodnienia z władzami Stowarzyszenia.
19) Na terenie toru obowiązuje zakaz wprowadzania psów luzem. Właściciel ma obowiązek
sprzątania po swoim psie.
20) Każdy sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo
21) Przestrzegamy zasad wzajemnej współpracy i poszanowania
22) Osoby nie przestrzegające zasad niniejszego regulaminu zostaną objęte zakazem
korzystania z toru przez okres jednego roku.

2. Opłaty:
1) Opłata za korzystanie z toru wynosi 140 zł za rok lub 30 zł za każdy miesiąc kalendarzowy.
2) W przypadku złamania regulaminu i nałożenia na użytkownika zakazu korzystania z toru
opłata nie podlega zwrotowi.
3) Opłaty należy wpłacać przed skorzystaniem z toru. Osoby bez aktualnej wpłaty nie mają
prawa korzystania i będą z niego usuwane.
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto stowarzyszenia:
21 1240 4588 1111 0010 8221 7887
Stowarzyszenie Miłośników Survivalu RYŚ
Os. Piastów 44/48, 31-625 Kraków
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe.
4) Osoby które wpłaciły opłatę roczną mogą jednorazowo przyprowadzić jedną osobę która
chce spróbować strzelania z łuku. Jeżeli taka osoba chce kontynuować strzelania na torze
od kolejnej wizyty obowiązują ją normalne opłaty.
5) Osoby które wpłaciły opłatę miesięczną mogą jednorazowo przyprowadzić jedną osobę
która chce spróbować strzelania z łuku pod warunkiem wpłaty 10 zł za każdą
przyprowadzoną osobę. Jeżeli taka osoba chce kontynuować strzelania na torze od
kolejnej wizyty obowiązują ją normalne opłaty.
6) Chęć przyprowadzenia dodatkowej osoby należy wcześniej zgłosić na grupie toru, lub
powiadomić o tym przedstawiciela Stowarzyszenia.
7) Osoby korzystające z toru bez uregulowanej opłaty do czasu uregulowania zaległości
będą miały zakaz korzystania z obiektu.
8) Osoby które dwukrotnie korzystały z toru bez ważnej opłaty będą mogły korzystać z toru
po uregulowaniu zaległości oraz wpłaceniu opłaty za cały rok.
9) Dzieci w wieku do lat 13 zwolnione są z opłaty za korzystanie z toru.

3. Inne
1) Osoby z uregulowaną opłatą roczną mają 5% zniżki na zakupy na stronie
www.sklepluczniczy.pl.
Aby uzyskać kod rabatowy należy wysłać mail z tytułem KORONA – RABAT na adres
info@sklepluczniczy.pl. Po potwierdzeniu opłaty kod rabatowy zostanie wygenerowany i
odesłany w ciągu 24h.
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