Warunkiem strzelania jest posiadanie DOWODU TOŻSAMOŚCI.
Nieletni mogą strzelać od 16 roku życia za ZGODĄ i w OBECNOŚCI RODZICÓW
Do dyspozycji gości mamy mini barek oraz SALĘ VIPOWSKĄ.
Przy wieczorach Panieńskich i Kawalerskich możliwość cateringu : ciasta, przekąski,
różne napoje i pamiątkowe gadżety.
STRZELAĆ KAŻDY MOŻE… SPRAWDŹ SIĘ BYSTRZAKU 
OPIEKA I NADZÓR MIŁEGO :) INSTRUKTORA GRATIS !!

Pakiety
SUPEROFERTA!
• Dla wszystkich, którzy strzelali na Strzelnicy VIP.
• Wszystkich sympatyków Strzelnicy VIP umiejących strzelać I znających zasady

tylko
1,80 zł*

bezpieczeństwa w praktyce i teorii
- 1,80*zł - 22 LR (min 10 szt)
- 2.80* zł - 9 mm, (min 10 szt)
• Strzelanie statyczne na dystansie 10/15/20/25m
• pistolety do wyboru
• BRAK INNYCH OPLAT tj.: opłata za tor, wypożyczenie broni, limit czasu itp.
• konieczna rezerwacja
• rabaty ofert nie sumują się
*cena za pojedynczy nabój

Płacisz tylko za
Naboje !!!

- 4,00* zł - .40 S&W 38 SPL, /duży kaliber/

PAKIET NA DOBRY POCZĄTEK
• tor na 1 godzinę
• 2 szt. broni
• 10 naboi 9mm Luger
• podstawowe przeszkolenie strzeleckie
• ciągły nadzór instruktora nad strzelcem i jego skutecznością na tarczy
• możliwość dokupienia dowolnej liczby amunicji wg cennika
• kolejne strzelanie statyczne płacisz tylko za amunicję. Brak innych opłat

77 zł

ORGANIZUJEMY

IWENTY, URODZINY, SPOTKANIA…

• NA STRZELNICY KRYTEJ i OTWARTEJ
• IMPREZY STRZELECKIE OD 5 DO 200 OSÓB
• INDYWIDUALNY SCENARIUSZ
• MOŻLIWOŚĆ WZBOGACENIA SPOTKANIA O KATERING LUB GRILA
• ADRENALINA W DUŻYCH ILOŚCIACH GRATIS

KALASZNIKOW
• dla wymagających mega adrenaliny proponujemy możliwość strzelania z broni
KAŁASZNIKOW (AK-47).
• szczegóły i ustalenie indywidualnie tylko na strzelnicy VIP.

1
MILION
Zł
Do negocjacji

• zapraszamy EMOCJE doceniane przez wielu mogą być Waszym osobistym przeżyciem.
• konieczność wcześniejszej rezerwacji

MOSSBERG
• do dyspozycji MossbergMaverik

50 zł

• 5 strzałów/1 os
• instruktarz przed strzelaniem wraz z ewentualną korektą umiejętności strzelca
• możliwość dokupienia dowolnej liczby amunicji wg cennika

BROŃ SPORTOWA KALIBER .22LR
• do dyspozycji CZ 75 Kadet

99 zł

• 50 strzałów/1 os
• podstawowe przeszkolenie strzeleckie w cenie
• ciągły nadzór instruktora nad strzelcem i jego skutecznością na tarczy
• możliwość dokupienia dowolnej liczby amunicji wg cennika

INDYWIDUALNY PROGRAM STRZELAŃ i SZKOLEŃ
• dla osób UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ do ochrony osobistej,
sportowej lub ochroniarzy chcących podwyższyć swoje umiejętności
• strzelanie statyczne, dynamiczne, połączone z komputerowo programowanymi
obrotnikami
• to TY decydujesz co, gdzie i kiedy
•przebieg strzelania oraz cena do uzgodnienia

501 92 33 33

Cennik
Stanowisko 0,5 godz (osoby z własną bronią)

35 zł

Stanowisko 1 godz (osoby z własną bronią)

60 zł

Strzelanie na obrotnikach WRÓG/PRZYJACIEL

60 zł

(10 strzałów)
Wypożyczenie broni (pistolet)

25 zł

Tarcza (pierwsza gratis)

2 zł
Amunicja (jeden nabój)

22 LR

9x19mm Luger

7,62mm TT

.38 Special

.40 S&W

9mm Makarow

1,80 zł

2,80 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

2,80 zł

Obecnie nie przyjmujemy kart płatniczych.
Konieczność rezerwacji telefonicznej - minimum z jednogodzinnym wyprzedzeniem.
Dla Służb Mundurowych duże zniżki na legitymację

