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Ligi obrony kraiu

Informuje Panów Dyrektorów, że zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie

imprez masowych (Dz.U z20I9r. poz.2I7I), § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d - rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia

epidemicznego (Dz.U z2020r. poz.433) przypominam i polecam nie organizować żadnych imprez

o charakterze obronnym (zawody strzeleckie, SLS, wieloboje obronne, dwuboje obronne),

politechnicznym oraz wodnym (np. uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego) na terenie odpowiedzialności

terenowych jednostek organizacyjnych Ligi Obrony Kraju - do czasu odwołania przez organy

administracji państwowej.

Jednoczenie od dnia 27.04.2020r. zezwalarn na otwarcie ,,otwartych strzelnic sportowych Ligi
Obrony Kraju" oraz prowadzeńa szkoleń i kursów,,Prowadzących strzelanie", ,,Instruktorów strzelectwa

bojowego i sportowego" zzachowaniem szczególnych instrumentów wsparciaw związku

z tozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-Z tj. w zabezpieczeniu strzelających w maseczki, rękawice

ochtonne, płyny odkazaj ące osoby oruz broń. Na strzelni cach przyjąć zasadę, że mogą uczestniczyć

w strzelaniu tylko osoby pojedynczo . Jeżęli strzelnica posiada np. 6 stanowisk strzeleckich na osi

w szkoleniu strzeleckim może braó udział max. 3 strzelców, a w pomies zczeniach zasadę 1 osoba na I5m2 .

RÓwnież od dnia 27.04.2020r. zezwalam, użeby kluby łączności, kluby modelarskie: pływające

i kołowe, kluby płetwonurkowe, zeglarskie Ligi Obrony Kraju mogą uczestniczyć w szkoleniu, pod

waruŃiem, zachowania szczególnych instrumentów wsparcia w zwiry,kuzrozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-Co-Z tj. w zabezpieczeniu w maseczki, rękawice ochronne, płyny

pomieszczeniach nie więcej niż 1 osobę na 15m2.
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