2012.05.18. Veszprém

LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRA FELHÍVÁS!
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém
Megyei Szervezete
a Veszprém megyei fegyveres biztonsági őrök részére vagyonvédelmi célú
maroklőfegyverrel végrehajtott lőgyakorlatot szervez.
A lőgyakorlat időpontja:
2012. június 02. 08.00-12.00 óra között
A lőgyakorlat helyszíne:
Polgárdi lőtér (Google térkép)
A lőgyakorlat fajtája:
Vagyonvédelmi célú maroklőfegyverrel végrehajtott lövészet.

A lőgyakorlaton való részvétel feltételei:

Amennyiben a biztonsági őr társas vállalkozás alkalmazottja, abban az esetben a cégvezetőnek
kell igazolni a fegyveres munkakörben való alkalmazását.

Fegyver jártassági vizsgával rendelkező biztonsági őr abban az esetben vehet részt a
lőgyakorlaton, ha a lőtéren bemutatja a jártasságot igazoló hatósági okmányát.

Az érvényes kamarai tagsági, a vagyonőri és a személyi igazolvány helyszíni bemutatása.

A biztonsági szabályok ismerete (helyszíni oktatás előzi meg a lőgyakorlatot).

A lőgyakorlat előtti "szárazgyakorlás" végrehajtása.
A lőgyakorlaton résztvevő, aktív kamarai tagsággal rendelkezők részére a lőszert, a fegyvert
illetve a negyedéves lőgyakorlaton való részvételi igazolást a kamara térítésmentesen biztosítja,
kiadja.
Kérjük a vállalkozásokat, hogy a folyamatos és gördülékeny végrehajtás érdekében 3-4db
fegyvert és a rendszeresítetten felül még 2-4db tartalék tárat magukkal hozni szíveskedjenek.
Kamarai tagsággal nem rendelkező, a részvételi feltételeknek megfelelő biztonsági őrök 4.000.forint/fő térítés ellenében vehetnek részt a lőgyakorlaton. A térítési díj ellenében részükre is a
lőszert, a fegyvert, az igazolást a kamara biztosítja, kiadja.
A térítési díj megfizetésére lehetőség van készpénzben a Vagyonőr Alapítvány pénztárába (8200
Veszprém, Dózsa Gy. u. 34/A.) vagy a lövészet helyszínén, továbbá átutalással – a lövészet időpontjáig
történő jóváírással - az alábbi bankszámlára: 72900051-10503463. A térítési díj megfizetéséről az
Alapítvány számlát állít ki.
A lőgyakorlaton való részvétel a regisztrációs lap kitöltésével előzetes regisztrációhoz kötött!
Amennyiben részt kíván venni a lőgyakorlaton, kitöltve, aláírva kérjük, hogy küldje vissza a letölthető,
vagy a Kamara irodájában beszerezhető regisztrációs lapot 2012. május 30-ig a
veszprem@szvmszk.hu e-mail címre, vagy a Kamara postacímére, esetleg a 06 (88) 442-990 fax
számra.
A lőgyakorlattal kapcsolatos esetleges kérdéseikkel forduljanak Rácz László titkárhoz a 06 (88) 442990 telefonszámon.

