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przykładowa 
 
 
 
 
 
 

 

Centrum Szkolenia Multi-GUN zaprasza na: 
 

Dwudniowy Kurs Snajperski  
Poziom podstawowy  

  
 
 
Termin:  
27-28 marca 2021 
 
Miejsce: 
Strzelnica JKS UR - Jawor 
 
Instruktorzy prowadzący:  
Paweł Garlak (Centrum Szkolenia Multi-GUN) / Tomasz Korpusiński (ret. Formoza) 
 
Dzień pierwszy - część teoretyczna.  
 
Rozpoczęcie 27marca 2021r o godz. 15:00  
 

Sala konferencyjna NBS Progress Sp. z o.o. 
ul. Aleja Kalifornijska 1,  
55-020 Rzeplin 
tel. kontaktowy: +48 606 929 283 

 
Główne tematy zajęć: 
 
- balistyka zewnętrzna i wewnętrzna, o czym warto wiedzieć 
- wykorzystanie kalkulatorów balistycznych 
- wpływ wiatru, ciśnienia, temperatury, wilgotności na strzał 
- obliczanie i wprowadzanie poprawek na wiatr 
- zjawiska towarzyszące strzałom na dalekie dystanse / derywacja,  
- strzelanie pod katem w dół i w górę 
- omówienie nietypowych pozycji strzeleckich 
- warunki bezpieczeństwa przy strzelaniu na dalekie dystanse  
- pytania, dyskusja na tematy wybrane przez uczestników 
 

mailto:pgarlak@multi-gun.pl
https://www.facebook.com/MultiGUN.Szkolenia/


                Multi-GUN PL                   52-200 Suchy Dwór/ Wrocław                    NIP:  899-110-41-00 
    Paweł Garlak                    ul. Leśna 1                              Regon:  930716218 

                    Tel. 48/ 606 /929 283               Mail: pgarlak@multi-gun.pl                         RIS-Nr: 2.02/00121/2015

     
 

 
Dzień drugi 28 marca 2021 r - Część praktyczna, strzelanie:  
 
 
Od godz. 9: 00 do godz. 14: 30 Strzelanie na strzelnicy długodystansowej KS UR w Jawor  
 
- przystrzelanie/ zerowanie broni na dystansie 100m 
- określanie i wprowadzanie poprawek na wiatr i warunki atmosferyczne 
- strzelanie do celów na dystansach 100/ 200/300/600m 
- strzelanie z nietypowych pozycji strzeleckich 
- strzelanie na zaliczenie do celów na dystansach 100-600m 
 
Koszt kursu: 
980,- zł  brutto za osobę (na życzenie wystawiamy faktury Vat,  
 
Cena zawiera:  
- opiekę 2 doświadczonych instruktorów  
- ubezpieczenie uczestników 
- koszty wynajęcia strzelnicy 
- uzyskanie imiennego dyplomu poświadczającego odbycie szkolenia. 
 
Należność tytułem: „Kurs snajperski + imię nazwisko uczestnika.” 
prosimy przelać na konto: 
 
Multi-GUN PL  Paweł Garlak 
Ul. Leśna 1 
52-200 Suchy Dwór Wrocław 
MBank Konto Nr. 13 1140 2004 0000 3402 7563 7752 
 
Ważne!  
Istnieje możliwość użyczenia broni do celów szkoleniowych (karabiny wyborowe) 
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z organizatorem kursu. 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników wymagane są okulary ochronne i ochraniacze słuchu oraz 
maseczki ochronne. 
W przypadku rezygnacji z kursu na 4 dni przed jego rozpoczęciem lub później wpłata za kurs nie 
podlega zwrotowi. 
 

Zapraszamy! 
 
Więcej informacji: Centrum Szkolenia Multi-GUN  
Tel.    606/929 283  
Mail:    pgarlak@multi-gun.pl 
Facebook:   https://www.facebook.com/MultiGUN.Szkolenia/ 
Internet:  www.multi-GUN.pl 
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