
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego wraz z ZO PZŁ w Olsztynie , 
serdecznie zaprasza na imprezę towarzysząca WM Senior Games 2012  Międzynarodowe 
Zawody Strzelania Myśliwskiego do Rzutków dla zawodników w wieku 45+. Zawody 
odbędą się na Strzelnicy Myśliwskiej w Gutkowie koło Olsztyna. Pula nagród na zawodach 
to ponad 10 000 złotych (dziesięć tysięcy). Wpisowe na zawody w wysokości 100 zł należy 
wnieść do 30 sierpnia 2012 roku na konto ZO , liczba miejsc jest ograniczona , swój udział 
potwierdzili zawodnicy z Danii , Ukrainy i Rosji . Ponadto w tym samym dniu , na 
strzelnicy , odbędzie się I Piknik Myśliwski .To wspaniała okazja do spotkania całych 
rodzin strzelców , myśliwych i mieszkańców Warmii i Mazur . Odbędą się pokazy 
łuczników , strzelców broni krótkiej , strzelców czarno prochowych ( każdy będzie mógł 
spróbować swoich sił w tych konkurencjach), rycerzy , wspólne gotowanie, gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych z nagrodami oraz jarmark wyrobów regionalnych i myśliwskich . 
Jeżeli jesteście zainteresowani albo potrzebujecie więcej informacji  dzwońcie 793668791 
Piotr Gabiec  i  604412551 Krzysztof Gromacki lub 895351556  ZO. Zapraszamy Darz Bór 

Szczegóły zawodów na stronie www.seniorgames2012.pl
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