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Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia oraz Młodzieżowe Centrum Sportu zapraszają w sobotę 05.11.2016. w 
godzinach od 11.00 do 14.00 (rejestracja strzelających od godziny 10.00) wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Wrocławia na  FINAŁ IV edycji Wrocławskiego Pikniku Strzeleckiego pt. „Strzelać każdy może” 
pod patronatem Prezydenta Wrocławia zorganizowanego na Strzelnicy Miejskiej Stadionu Olimpijskiego przy ul. 
Paderewskiego 35. 
 
W tym roku tu już ostatni raz będzie można spróbować swoich sił w strzelaniu z broni palnej nie posiadając żadnych 
pozwoleń czy uprawnień. Dzięki udostępnieniu obiektu Strzelnicy Stadionu Olimpijskiego przez MCS oraz 
zaangażowaniu kadry instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia 
strzelanie takie będzie możliwe. 
 
W bieżącym roku  został zorganizowany cykl pięciu edycji Pikników Strzeleckich w dniach: 7 maja, 4 czerwca, 3 
września i 8 października  oraz FINAŁ 5 listopada 2016 roku 
 
Uczestnicy strzelania podczas Pikników zostaną sklasyfikowani zgodnie z zasadami punktacji obowiązującej w 
strzelectwie sportowym (najlepsze wyniki z 3 edycji Pikników).  
Najlepsi strzelcy wyłonieni spośród osób nie posiadających dotychczas żadnych kwalifikacji strzeleckich 
zostaną uhonorowani pucharami ufundowanymi przez Pana Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Króla 
Bractwa Kurkowego Marka Mazura i Hetmana Bractwa Kurkowego Zbigniewa Wierzbickiego.  
Wręczenie pucharów i dyplomów w tym WIELKIEGO PUCHARU PREZYDENTA WROCŁAWIA zostało 
przewidziane na godzinę 14.00  
 
Z uwagi na pojemność obiektu Strzelnicy Stadionu Olimpijskiego, trwające prace budowlane oraz przepisy 
bezpieczeństwa organizatorzy proszą o wyrozumiałość z strony tych osób dla, których nie wystarczy miejsca.  
Strzelanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego 
dokumentu ze zdjęciem. 
 
Podczas imprezy w obrębie strzelnicy będą prowadzone pokazy strzelania z broni historycznej oraz czarnoprochowej.  
 
Wszyscy zainteresowani strzelectwem sportowym i rekreacyjnym z broni czarnoprochowej, na którą nie jest 
wymagane pozwolenie, będą mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości uczestniczenia w zajęciach 
strzeleckich prowadzonych przez Bractwo Kurkowe na Strzelnicy Miejskiej Stadionu Olimpijskiego. 
 
Dla uczestników strzelania członkowie Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia przygotowali także wystawę broni 
palnej oraz posiłek. 
 
Udział w zawodach jest BEZPŁATNY 
 
Zarząd Bractwa Kurkowego Miasta Wrocławia 
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