Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy
ul. Libelta 37, 61-707 Poznań
tel. 061 852 42 18 www.pzl.poznan.pl
Kierownik kursu:
KRZYSZTOF LOMPERT, tel. 61 854 21 75, email: k.lompert@pzlow.pl
Kierownik strzelnicy: JERZY ZIELIŃSKI,
tel. kom. 667 940 457
Konto ZO PZŁ Poznań:

Santander Bank Polska SA

10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

Harmonogram egzaminów
na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania
Egzamin I termin:
Test

14.09.2020

WDŁ ul. Libelta 37
godz. 900-1100
I grupa (nazwiska od A do J)
godz. 1200-1400
II grupa (nazwiska od K do N)
00
00
godz. 15 -17
III grupa (nazwiska od P do Z)

Ustny

21.09.2020
22.09.2020

godz. 900
godz. 900

grupa I, WDŁ ul. Libelta 37 (nazwiska od A do K)
grupa II, WDŁ ul. Libelta 37 (nazwiska od L do Z)

Strzelecki

23.09.2020

godz. 800-1300
godz. 1300-1800

grupa I, strzelnica
grupa II, strzelnica

(nazwiska od A do K)
(nazwiska od L do Z)

Egzamin poprawkowy:
Test, ustny

12.10.2020

godz. 900

WDŁ ul. Libelta 37

Strzelecki

14.10.2020

godz. 1200 -

strzelnica

II Egzamin poprawkowy:
Test, ustny

26.10.2020

godz. 900

WDŁ ul. Libelta 37

Strzelecki

28.10.2020

godz. 1200

strzelnica

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:
- przesłały mailowo (skan) na adres k.lompert@pzlow.pl w terminie do dnia 21.08.2020 r. wymagane dokumenty tj.:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (na stronie www.pzl.poznan.pl, druki do pobrania)
2. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny (dopuszczalny skan z
dzienniczka stażysty uchwały zarządu koła w sprawie odbycia stażu) albo dokument upoważniający do zwolnienia z
takiego stażu,
- odbyły szkolenia teoretyczne w ramach kursu 2019/2020 i zaliczyły co najmniej 3 treningi strzeleckie
- uregulowały opłaty za kurs i egzamin (2 raty)
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego (testowego, ustnego, strzeleckiego) jest uiszczenie (przelew)
opłaty w wysokości 150 zł za każdą część egzaminu, której dotyczy poprawka co najmniej na 3 dni przez egzaminem.

