
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

Piotr Gawroński 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

Tel. 606 921 652, e-
mail:piotrgawronski@gmail.com 

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki powstało by ułatwiać jego członkom 
uprawianie strzelectwa oraz promowanie go wśród lokalnej społeczności. 
Zajmujemy się: 

 Organizowaniem sportowych zawodów strzeleckich 

 Promowaniem strzelectwa 

 Organizowaniem wystaw broni 

 Uatrakcyjnianiem lokalnych imprez plenerowych poprzez np. Budowanie strzelnic 
ASG dla dzieci. 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

Zrzeszamy w klubie miłośników strzelectwa i do takich osób kierujemy swoją ofertę. 
Dodatkowo prowadzimy działania mające na celu ułatwianie osobom chcącym 
uprawiać strzelectwo rozpoczęcie przygody z tą dyscypliną. 

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

o Teren Strzelnicy Miejskiej w Warce 
o Domki drewniane z możliwością noclegu, kuchnia, łazienka, altana z grillem; 
o Broń palną oraz repliki broni ASG 
o Kadra instruktorów strzelectwa ale także ratowników medycznych, instruktorów 

wspinaczki, sztuk walki itp. 

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, plany 
dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

Zawody sportowe: 
4 sierpnia – Wielobój Harpagan 2013 – pływanie, bieg, strzelanie 
17-18 sierpnia – Mistrzostwa Polski Ligi Action Air (strzelanie dynamiczne) 
29 września – III Runda Wareckiej Ligi Strzeleckiej (otwarte zawody strzeleckie) 
27 października – IV Runda Wareckiej Ligi Strzeleckiej + Finał (otwarte zawody 
strzeleckie) 
 
W dalszej perspektywie planujemy utworzyć w strukturach naszego klubu grupę 
rekonstrukcyjną, która uatrakcyjniałaby lokalne imprezy upamiętniające m.in. 
rocznice powstania styczniowego. 



W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Głównie działania poprzez internet (strony www, portale społecznościowe) skierowane 
do lokalnej społeczności oraz osób zainteresowanych. 

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

Dariusz Kantorowicz – Rosomak  - Realizacja Szkoleń Taktycznych 
Właściciel firmy zajmującej się prowadzeniem szkoleń strzeleckich. 

 

 


