
Rezerwacje przyjmuje
Recepcja Hotelu Prezydent

tel.: 44 710 13 22Hotel Prezydent

21 PROGRAMÓW:
•POLOWANIA NA ZWIERZYNĘ

•TARCZE
•MAKIETY
•RZUTKI

•ORAZ INNE

Jedyna
w promieniu

100km

KRÓTKA
DŁUGA
DLA DZIECI

15  zł
kwadrans

BROŃ:

STRZELANIE JEST DOSKONAŁĄ PROPOZYCJĄ
SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU, CIEKAWĄ FORMĄ
ROZRYWKI, A DLA WIELU TAKŻE PASJĄ,
NA KTÓRĄ PRZEZNACZAJĄ WOLNĄ CHWILĘ

STRZELNICA

multimedialna

HOTEL PREZYDENT
poleca:



Replika broni długiej i krótkiej, 20 programów.
Zestaw do strzeleckiego szaleństwa, który świetnie sprawdzi się także w większym gronie podczas imprez 
z przyjaciółmi lub w firmie. Jest to uniwersalny komplet, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

W skład zestawu wchodzi karabinek w wersji uniwersalnej, replika pistoletu Colt 1911 oraz 20 programów 
strzeleckich:

Mallard Mania – polowanie na kaczki, Speed Trap – rzutki sportowe w wersji Speed Trap, Trap – rzutki 
sportowe w wersji Trap, Pheasant Hunt – polowanie na bażanta, Dove Shoot – polowanie na grzywacze, 
Quail Crazy 3D – polowanie na przepiórki, Field Targets – strzelanie do poperów, Wild West Shooting 
Gallery – strzelnica rodem z dzikiego zachodu, Varmint Town – polowanie na świstaki, Prairie Dog Hunt 
– strzelanie do piesków preriowych, Target Range – strzelanie do tarcz na różnych dystansach, Speed 
Trainer – trening szybkiego strzelania, Marksmanship Trainer –trening strzelania do ruchomego celu, 
Timing Trainer – trening strzelania do wielu celów, Bullseye Blast – dynamiczny trening strzelecki, White 
Tail – polowanie na rogacze, Turkey Hunt – polowanie na indyka, Wild Boar – polowanie na dzika, African 
Safari Hunt – polowanie na bawoła afrykańskiego, Speed Trap 2 – rzutki w wersji Trap.

STRZELNICA
multimedialna

Polowanie na dziki • Polowanie na bawoły • Polowanie na gołębie • Tarcze w terenie • Strzelanie do ru-
chomej kuli • Strzelanie szybkie - tarcze • Strzelanie do kul na czas • Polowanie na kaczki • Polowanie 
na bażanty • Polowanie na pieski preriowe • Polowanie na ptaki •  Trap – rzutki pojedyńcza budka • Trap 
2 – rzutki podwójna budka • Strzelanie dystansowe do tarcz • Strzelanie szybkie do tarcz • TRAP – rzutki 
• Polowanie na susły • Polowanie na jelenie • Polowanie na indyki.

Shooters
Chalange

Gra na czas, tarcze z broni krótkiej. 
W opcjach ustawiamy czas dla każdej grupy celów, wymagane jest doładowywanie magazynka broni.

PRO SHOOTING 
CHALANGE

Zasady bezpieczeństwa i inne warunki użytkowania:
1.  Repliki broni dają sygnał świetlny laserem, dlatego nie powinno się kierować broni w stronę oczu innych 

uczestników – grozi uszkodzeniem wzroku.
2.  Dla dzieci proponowana jest lekka replika broni długiej.
3.  Decyzję o grze dziecka podejmuje jego opiekun.
4.  Poprzez złe użytkowanie końcówki lufy można uszkodzić replikę broni.
5.  Użytkujący (wynajmujący) ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne broni.

Regulam
in

Hotel Prezydent, Spała, ul. Hubala 15 97-215 Inowłódz www.prezydenthotel.pl


